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1. Imię i Nazwisko: Patrycja Szostok 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

W roku 1999 rozpoczęłam studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych podjęłam równolegle dwa 

kierunki, politologię i psychologię. Pierwsze studia, politologię na specjalności dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna, ukończyłam w roku 2004. Praca magisterska dotyczyła 

funkcjonowania lokalnego pisma Żywiecczyzny „Nad Sołą i Koszarawą”, została 

przygotowana pod kierownictwem dr. hab. Mariana Gieruli. Rok później ukończyłam 

psychologię na specjalności psychologia pracy i organizacji, broniąc pracy magisterskiej 

przygotowanej pod kierownictwem dr. Zbigniewa Spendla dotyczącej zmian w poczuciu 

podmiotowości u dziennikarzy w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Bezpośrednio po 

ukończeniu pierwszych studiów rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na których pod opieką naukową dr hab. 

Mariana Gieruli przygotowałam rozprawę doktorską pt. Współczesna prasa samorządowa w 

województwie śląskim. Analiza prasoznawczo-politologiczna wybranych tytułów. Po jej 

publicznej obronie decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 maja 2009 roku 

nadano mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce a samą pracę 

wyróżniono i rekomendowano do druku. Jej zaktualizowana wersja ukazała się w roku 2013 
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nakładem wydawnictwa Gnome pod tytułem Prasa samorządowa czy prasa władz 

samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów? 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

Od 2004 roku jestem zatrudniona w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 

2004-2009 byłam zatrudniona na stanowisku asystenta, po uzyskaniu stopnia doktora, od 1 

października 2009 roku zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od początku pracy w 

Uniwersytecie Śląskim jestem związana z Zakładem Dziennikarstwa Instytutu Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2011-2013 byłam zatrudniona również na etacie 

adiunkta naukowo-dydaktycznego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. 

Oprócz zatrudnienia w macierzystej uczelni oraz czasowego zatrudnienia w Wyższej 

Szkole Technicznej, współpracowałam także z licznymi uczelniami wyższymi na podstawie 

umów cywilno-prawnych. Znalazły się wśród nich takie ośrodki jak Górnośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, katowicka filia Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotm. 

Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz Uniwersytet SWPS. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam monografię mojego autorstwa pt. Poczucie 

podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce. Książka ukazała się w 

roku 2017 nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. 

Recenzent wydawniczy: prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk 

 c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania.  

Zasadniczym celem przedstawionej do oceny monografii jest wykazanie, jakie 

znaczenie dla realizowanej w Polsce koncepcji samorządności ma poczucie podmiotowości 

komunikacyjnej obywateli. Tak sformułowany cel ogólny wynika z chęci zrozumienia 
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przyczyn, które leżą u podłoża wciąż pozostawiającego wiele do życzenia poziomu wdrożenia 

partycypacji społecznej na poziomie lokalnym w bieżące działania samorządów terytorialnych 

i z przeświadczenia, że choć podstawą funkcjonowania wspólnot samorządowych jest ich 

upodmiotowienie w prawnym rozumieniu tego procesu, to bez upodmiotowienia w sensie 

społecznym i psychologicznym realizacja partycypacyjnego modelu samorządu jest 

niemożliwa. Powodem podjęcia tematyki pracy jest zbyt skromna, moim zdaniem, uwaga, jaką 

poświęca się w dyskursie naukowym społecznemu aspektowi samorządności a szczególnie jej 

komunikacyjnemu wymiarowi. O ile bowiem stan badań nad komunikacją samorządową, jej 

wymiarem instytucjonalnym i praktyczną realizacją należy uznać za zadowalający, to 

zdecydowanie brakuje rozważań i badań empirycznych, mających na celu poznanie 

społecznego odbioru tych działań oraz zależności pomiędzy działaniami komunikacyjnymi a 

społeczną partycypacją na poziomie lokalnym. Owa dysproporcja w dobie społeczeństwa 

informacyjnego, stanu rozwoju technologii umożliwiającego prawdziwie dwustronną 

komunikację w wielu obszarach życia wymaga korekty i przesunięcia akcentów zainteresowań 

badawczych z działań władz i instytucji na zachowania społeczne. Ujęcie skoncentrowane na 

lokalnych społecznościach pozwala nie tylko poznać powody skromnego uczestnictwa 

obywateli w życiu samorządowym, ale również sformułować wnioski na temat działań, które 

mogą się przyczynić do aktywizacji społecznej, co nadaje niniejszym rozważaniom również 

praktyczny wymiar. 

Problematyka pracy wymagała interdyscyplinarnego ujęcia, uwzględniającego 

perspektywę politologiczną, medioznawczą (komunikologiczną), socjologiczną i 

psychologiczną. Ujęcie to jest zgodne z moimi zainteresowaniami naukowymi oraz uzyskanym 

wykształceniem, pozwala na połączenie wiedzy z zakresu psychologii i zapoczątkowanych na 

etapie pisania pracy magisterskiej zainteresowań kategorią podmiotowości, nauk politycznych, 

socjologii oraz nauki o komunikowaniu, w szczególności z zakresu lokalnej komunikacji 

periodycznej, która stanowi oś moich poszukiwań badawczych i rozważań teoretycznych. 

Ostateczne wnioskowanie przeprowadzono na podstawie badań empirycznych, 

przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania. W pracy wykorzystano literaturę 

właściwą dla omawianych dyscyplin, zawierającą ustalenia teoretyczno-definicyjne oraz 

wyniki badań dotyczących różnych aspektów komunikacyjnego funkcjonowania samorządów. 

Ponieważ opracowanie dotyczy komunikacji samorządowej oraz funkcjonowania samej 

samorządności w Polsce, opierano się przede wszystkim na opracowaniach rodzimych 

przedstawicieli wymienionych dyscyplin, co miało przede wszystkim pragmatyczne 
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uzasadnienie, bowiem perspektywa porównawcza, odnoszenie zastanych i uzyskanych 

wyników badań do doświadczeń innych krajów, zamiast poszerzenia perspektywy, 

wprowadziłoby niepotrzebny chaos i utrudniłoby formułowanie wniosków. 

Przystępując do realizacji założonego celu badawczego sformułowano szereg hipotez, 

które stały się podstawą przeprowadzonego badania empirycznego. Jego podstawowym celem 

stało się wykazanie, na ile poczucie podmiotowości, w tym podmiotowości komunikacyjnej, 

jest wyznacznikiem aktywności społecznej w przestrzeni lokalnej, co znalazło 

odzwierciedlenie w głównej hipotezie pracy, która brzmi: Poczucie podmiotowości 

komunikacyjnej wpływa na aktywność w przestrzeni samorządowej. Tak sformułowana 

hipoteza główna znalazła swoją konkretyzację w 9 hipotezach szczegółowych dotyczących 

poszczególnych elementów składowych poczucia podmiotowości komunikacyjnej i ich relacji 

z różnymi aspektami komunikacji samorządowej.  

Pierwsza hipoteza szczegółowa (H1: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej jest 

skorelowane z poczuciem podmiotowości ogólnej) dotyczy przekonania na temat wzajemnych 

zależności pomiędzy różnymi aspektami poczucia podmiotowości i wynika ze świadomości 

wieloaspektowości wielu działań, które mogą na nie wpływać jak również tego, że samo 

poczucie podmiotowości, oprócz uwarunkowań zewnętrznych, jest zależne także od 

wewnętrznych dyspozycji jednostki.  

Przekonanie o mankamentach „mechanicznego” wyłaniania wspólnot samorządowych, 

które pozbawione są wielu właściwości naturalnie istniejących społeczności lokalnych stało się 

podstawą sformułowania drugiej hipotezy szczegółowej (H2: Poczucie podmiotowości jest 

związane z poczuciem związku z zamieszkiwaną miejscowością), której weryfikacja pozwoli na 

określenie, na ile emocjonalny związek z miejscem zamieszkania jest wyznacznikiem poczucia 

podmiotowości obywateli.  

Samorządy terytorialne różnią się pod względem wysiłków ukierunkowanych na 

porozumiewanie się z lokalnymi społecznościami. Przejawem tych wysiłków jest chociażby 

wielość używanych w politykach informacyjnych instrumentów komunikowania, które udało 

się ustalić na podstawie dotychczasowych badań. Kolejna hipoteza szczegółowa (H3: Poczucie 

podmiotowości zależy od aktywności komunikacyjnej samorządu terytorialnego) została więc 

sformułowana, aby określić, na ile owe wysiłki są skuteczne i wpływają na kondycję lokalnych 

społeczności w kontekście ich podmiotowego funkcjonowania. 
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Wielość użytkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego narzędzi to tylko 

jeden z elementów systemu porozumiewania się z mieszkańcami. Od ich indywidualnych 

preferencji w tym względzie, własnej aktywności, doboru źródeł informacji oraz sposobów 

wyrażania własnego zdania również może zależeć to, czy ostatecznie czują się oni podmiotami 

w relacji z władzą samorządową. Podejrzewa się, że zależy to nie tylko od wielości, ale również 

jakości środków komunikowania, co stało się przedmiotem kolejnej hipotezy badawczej (H4: 

Poczucie podmiotowości zależy od użytkowanych narzędzi komunikacji). 

Mając na uwadze, że poczucie podmiotowości dotyczy przede wszystkim intencjonalnej 

aktywności, należy założyć, że znajduje ono swoje odzwierciedlenie szczególnie w tych 

sposobach komunikacji, które tę aktywność umożliwiają, co założono w piątej hipotezie 

szczegółowej (H5: Szczególny wpływ na poczucie podmiotowości ma wykorzystanie narzędzi 

komunikacji dwustronnej). 

Wyniki wielu dotychczasowych badań potwierdzają zróżnicowanie preferencji 

dotyczących źródeł informacji o wydarzeniach lokalnych oraz sposobów komunikacji w ogóle 

w różnych grupach wiekowych. Różnice te wynikają nie tylko z szybkiego tempa zmian 

technologicznych, za którymi nie wszyscy w równym stopniu nadążają, ale również z 

uwarunkowań sytuacji życiowej właściwej dla wieku, wpływającej na rodzaj kontaktów 

społecznych, kierunki zainteresowań itd. Dla zweryfikowania tej prawidłowości sformułowano 

kolejną hipotezę badawczą (H6: Aktywność komunikacyjna obywateli jest zróżnicowana 

wiekowo). W związku z tym założeniem, jak również ze specyfiką socjalizacji politycznej oraz 

uwarunkowaniami dotyczącymi osadzenia w lokalnych środowiskach czy też możliwościami i 

motywacjami działania zmieniającymi się w czasie sformułowano także kolejne dwie hipotezy 

badawcze (H7: Poczucie podmiotowości jest zróżnicowane wiekowo oraz H8: Aktywność 

społeczna jest zróżnicowana wiekowo). 

Zakładając, że poczucie podmiotowości jest zmienną warunkującą aktywność w 

środowisku lokalnym trzeba mieć na uwadze, że różne aspekty owego poczucia mogą na tę 

aktywność wpływać w różnym stopniu. Ogólne założenie o tym, że osoby czujące się 

podmiotami zachowują się podmiotowo znajduje więc swoją konkretyzację w ostatniej 

hipotezie szczegółowej (H9: Poczucie podmiotowości koreluje z poszczególnymi 

wyznacznikami aktywności w środowisku lokalnym). 
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Przedstawione hipotezy badawcze były weryfikowane empirycznie w trakcie 

kwestionariuszowych badań przeprowadzonych w wybranych jednostkach samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego. Jednak dla zrealizowania założonego celu pracy 

konieczne stało się również nakreślenie szeregu celów szczegółowych, które zrealizowano na 

podstawie analizy źródeł zastanych – opracowań naukowych, rozważań teoretycznych i 

dostępnych wyników badań. Cele te umożliwiły przyjrzenie się znaczeniu komunikacji w 

samorządach dla realizacji partycypacji społecznej z perspektywy upodmiotowienia 

społeczności lokalnych oraz praktyki realizowanych polityk informacyjnych i szerzej – 

komunikowania lokalnego. Zostały one zrealizowane w kolejnych rozdziałach pracy. 

Punktem wyjścia do rozważań o podmiotowości w samorządzie terytorialnym i jej 

praktycznych konsekwencjach jest samo zdefiniowanie podmiotowości, przedstawienie jej 

różnych ujęć, koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, politologicznych 

i prawnych, co jest przedmiotem rozdziału pierwszego niniejszego opracowania. Zawiera on 

również przegląd koncepcji na temat podmiotowości komunikacyjnej, jak również próbę 

zdefiniowania podmiotowości ogólnej i komunikacyjnej oraz ich operacjonalizację. W trakcie 

analizowania różnych ujęć podmiotowości człowieka zwracano uwagę przede wszystkim na te 

aspekty zjawiska, które są związane z jego funkcjonowaniem w otoczeniu społecznym, 

pomijając uwarunkowania wewnętrzne, które nie stały się przedmiotem badania prowadzonego 

na potrzeby monografii. Mając świadomość różnic indywidualnych w tym zakresie, 

poszukiwano cech otoczenia zewnętrznego oraz przejawów aktywności, które przekładają się 

na poczucie podmiotowości człowieka. Szczególną uwagę zwracano na elementy związane z 

poznawczo-komunikacyjną kondycją człowieka w społeczeństwie. 

Rozdział, drugi stanowiący politologiczną bazę prowadzonych rozważań, zawiera 

charakterystykę samorządu terytorialnego z perspektywy jego podmiotowości. Na podstawie 

szerokiej literatury przedmiotu, dotyczącej samorządności w Polsce, jej założeń teoretycznych, 

sposobów realizacji oraz oceny funkcjonowania po 25 latach starano się scharakteryzować 

uwarunkowania, jakie towarzyszą realizacji partycypacyjnego modelu samorządu. 

Zamieszczono w nim nie tylko koncepcje teoretyczne związane z samorządnością oraz opinie 

uczonych na temat sposobu rozumienia podmiotowości, ale również rozważania związane ze 

społecznością lokalną i społeczeństwem obywatelskim, które są ściśle związane z praktycznym 

wymiarem realizacji podmiotowo rozumianego samorządu. Rozdział ten ma na celu 

udowodnienie, że podmiotowość samorządu terytorialnego ma znaczenie szersze, niż tylko 
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wynikające z definicji prawnej podmiotowości, co ma określone konsekwencje dla jego 

funkcjonowania, również w komunikacyjnym wymiarze. 

Rozdział trzeci został poświęcony komunikacyjnym obowiązkom samorządu 

terytorialnego, które zostały zrekonstruowane w oparciu o istniejące akty prawne oraz zadania 

i funkcje samorządu terytorialnego. Celem zrealizowanym w tej części pracy jest nakreślenie 

wyzwań, jakie stawia się przed jednostkami samorządowymi w kontekście porozumiewania się 

ze społecznościami lokalnymi. Przedstawiono w nim przesłanki przemawiające za szerokim 

postrzeganiem owych obowiązków, dowodząc, że wynikają one nie tylko z konieczności 

udostępniania informacji publicznej, ale również z szeregu zadań samorządu i kierunków 

rozwoju współczesnej administracji, które przekładają się na konieczność prowadzenia nie 

tylko wąsko rozumianej polityki informacyjnej, ale szerokiej polityki komunikacyjnej, 

rozumianej jako dialog z lokalnymi społecznościami. W rozdziale zaprezentowano także 

ustalenia teoretyczne dotyczącej samej polityki informacyjnej (komunikacyjnej) oraz wyniki 

dotychczasowych badań nad sposobami realizowania ich przez polskiej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Dla zrozumienia funkcjonowania komunikacyjnego samorządów konieczne stało się 

zaprezentowanie szerszej wiedzy z zakresu komunikowania lokalnego, jego uwarunkowań oraz 

kanałów realizacji, co stało się przedmiotem rozdziału czwartego, w którym przedstawiono 

system komunikowania lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środków 

komunikowania medialnego, również tych kontrolowanych przez samorządu. Celem 

zrealizowany w tym rozdziale było nie tylko odtworzenie stanu ilościowego mediów lokalnych, 

ale także próba odpowiedzi na pytanie o ich znaczenie dla procesów porozumiewania się na 

poziomie lokalnym oraz powody zakłóceń tego porozumiewania się i niepełnej realizacji 

funkcji, jakie potencjalnie są możliwe do zrealizowani. Omówiono trudności i ograniczenia, 

jakie stoją na przeszkodzie sprawnemu porozumiewaniu się w lokalnych społecznościach, 

szczególnie kontrowersje związane z istnieniem mediów kontrolowanych finansowo przez 

samorządy terytorialne. 

Druga część książki, w skład której wchodzą rozdziały 5-10, stanowi część empiryczną 

opracowania przygotowaną na podstawie badań przeprowadzonych w województwie śląskim. 

Przedmiotem badań stały się komunikacja i aktywność w środowisku lokalnym, przejawy 

podmiotowości ogólnej i komunikacyjnej lokalnych społeczności oraz ich wzajemne 

zależności. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano szereg wniosków 
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diagnostycznych na temat komunikacji samorządowej, sposobów jej wykorzystania przez 

obywateli, braków, jakie są wskazywane przez nich w tej materii oraz preferencji dotyczących 

instrumentów komunikacji dwustronnej. Odrębną część badań poświęcono funkcjonowaniu 

obywateli w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności, 

rozumianej jako faktycznie podejmowane działania (od udziału w wyborach po aktywność w 

budżecie obywatelskim), jak również potencjał, będący wypadkową przekonań na temat 

potrzeby i możliwości działania niezależnego od władz jak również znajomości sposobów 

takiej aktywności. Część badań dotycząca poczucia podmiotowości była podzielona na dwie 

części, dotyczące podmiotowości ogólnej i komunikacyjnej oraz ich poszczególnych 

uwarunkowań. Na podstawie analizy wyników badań zdiagnozowano szereg zmiennych 

dotyczących funkcjonowania obywateli we wspólnocie samorządowej, dokonano ich korelacji, 

co umożliwiło wnioskowanie na temat komunikacyjnych przyczyn relatywnie niskich 

wskaźników aktywności i poczucia podmiotowości, zależności tych czynników od 

funkcjonowania komunikacyjnego. Pozwoliło także określić, jakie zmiany są konieczne dla 

zwiększenia partycypacji społecznej na poziomie lokalnym.  

Rezygnując z osadzenia pracy w jednym paradygmacie badań nad komunikowaniem, 

odnoszono się do koncepcji teoretycznych, uwzględniających strukturalistyczne znaczenie 

procesów porozumiewania się, dlatego swego rodzaju inspiracją dla prowadzonych badań stały 

się prace Niklasa Luhmanna oraz jego teoria systemowa, jak również Jurgena Habermasa, w 

szczególności teoria działania komunikacyjnego. Efektem rozważań teoretycznych i badań 

empirycznych jest opracowanie, które nie tylko pozwoliło na potwierdzenie znaczenia 

komunikacji w realizacji podmiotowości samorządu terytorialnego, ale również przyczyni się 

w mojej opinii do bardziej systemowego i humanistycznego spojrzenia na procesy 

instytucjonalnego komunikowania (a raczej komunikacji). Za najważniejsze cele zrealizowane 

w monografii, stanowiące zarazem podstawowe atuty opracowania należy więc uznać: 

 Na podstawie analizy szerokiej literatury przedmiotu dokonano syntezy wiedzy 

dotyczącej podmiotowości człowieka, proponując definicję adekwatną do jego 

funkcjonowania w relacjach publicznych, zawierającą elementy, które są możliwe 

do zbadania. Choć obszary poczucia podmiotowości ogólnej zostały wyłonione na 

potrzeby badań nad funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni samorządowej, 

można ten model zastosować także w badaniach nad innymi obszarami 
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funkcjonowania człowieka, na przykład w środowisku pracy czy też w służbie 

zdrowia. 

 Bazując wyłącznie na opracowaniach teoretycznych zaproponowano koncepcję 

poczucia podmiotowości komunikacyjnej zawierającą elementy możliwe do 

operacjonalizacji i badania empirycznego. Mając na uwadze brak badań tego typu, 

można uznać, że zaproponowany model badania podmiotowości komunikacyjnej 

jest przyczynkiem do dalszych poszukiwań w tym zakresie i impulsem do dyskusji 

nad koniecznością i sposobami badań. 

 Na podstawie analizy literatury przedmiotu, głównie politologicznej i 

socjologicznej, dokonano syntezy wiedzy na temat podmiotowości samorządu 

terytorialnego i udowodniono, że to pojęcie nie jest ani terminem ze świata 

górnolotnych idei, ani też pojęciem wyłącznie prawniczym. Przeciwnie, jest ona 

celem, który nie tylko można, ale i należy osiągać, jeśli chce się realizować postulaty 

nie tylko samorządności partycypacyjnej, ale również budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. Dowiedziono na gruncie teoretycznym, że poczucie 

podmiotowości obywateli jest zjawiskiem wieloaspektowym a szczególne 

znaczenie dla jego realizacji jest sprawna komunikacja. 

 Dokonano rekonstrukcji obowiązków komunikacyjnych samorządów terytorialnych 

wykazując, że wykraczają one poza wąsko rozumiany obowiązek udostępniania 

informacji publicznej. Zweryfikowano sposoby realizowania tego obowiązku i na 

tej podstawie wskazano podstawowe mankamenty i trudności, jakie stoją na drodze 

spranego porozumiewania się we wspólnotach samorządowych. 

 Dzięki empirycznemu zdiagnozowaniu stanu podmiotowości ogólnej i 

komunikacyjnej wykazano przynajmniej niektóre powody niezadowalającego 

poziomu partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Wykazano związki 

pomiędzy użytkowaniem poszczególnych sposobów komunikowania się a 

poczuciem podmiotowości oraz aktywnością społeczną. Badania empiryczne 

potwierdziły tezę o znaczeniu komunikacji i jej poszczególnych aspektów dla 

udziału obywateli w życiu samorządowym.  

 Sformułowano szereg wniosków dotyczących polityk komunikacyjnych 

samorządów. Wskazano na błędy popełniane w ich ramach, jak również wskazówki 

do dalszego rozwoju komunikowania JST. Dotyczą one nie tylko formalnych, ale 

również treściowych aspektów komunikowania, możliwych do wprowadzenia bez 



10 
 

znaczącego podnoszenia kosztów tego rodzaju działalności. Wnioski te stanowią 

element pracy, dający się bezpośrednio przełożyć na praktyczną działalność 

samorządów. 

 Zaproponowano dalsze badania nad podmiotowością komunikacyjną, wskazując 

perspektywę rozszerzenia zastosowanego modelu o dodatkowe elementy i obszary, 

które w przeprowadzonym badaniu nie zostały uwzględnione a mogłyby się 

przyczynić do bardziej pogłębionych studiów nad podmiotowością komunikacyjną, 

nie tylko w sferze działalności samorządowej, ale również w innych dziedzinach 

ludzkiej działalności. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 Po obronie rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora moja praca 

naukowa i zainteresowania badawcze skupiały się na trzech głównych obszarach. Pierwszym z 

nich jest funkcjonowanie komunikowania lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem jego 

wymiaru samorządowego. Drugi to komunikowanie polityczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem medialnego komunikowania w czasie kampanii wyborczych. Trzeci nurt jest 

związany z realizowanymi zespołowo projektami badawczymi i dotyczy potencjalnego 

oddziaływania mediów na odbiorców w zakresie formowania postaw względem różnego 

rodzaju wydarzeń. Wszystkie trzy kierunki rozwoju naukowego stanowią integralną część 

moich zainteresowań, które koncentrują się wokół zagadnień społecznego i psychologicznego 

oddziaływania mediów masowych i niemasowych form komunikowania, które są naturalną 

konsekwencją dwutorowego wykształcenia oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na 

zagadnienia komunikacyjne. We wszystkich nurtach staram się wykorzystywać podejście 

empiryczne, badając różne aspekty komunikowania z wykorzystaniem technik badawczych 

właściwych dla nauk społecznych, szczególnie analizy zawartości w jej ilościowym i 

jakościowym wydaniu oraz badań kwestionariuszowych – ankiet i wywiadów 

skategoryzowanych.  

 Zasadniczą część mojego dorobku stanowią opracowania związane z komunikowaniem 

samorządowym. Kontynuując rozważania zapoczątkowane w dysertacji doktorskiej 

zajmowałam się więc prasą samorządową, jej historią, charakterystyką, miejscem w lokalnych 
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przestrzeniach komunikacyjnych, funkcjami12, jakie spełnia dla lokalnych społeczności oraz 

rolą, jaką odgrywa w polityce komunikacyjnej samorządów3, również w kontekście szeroko 

pojmowanych działań z zakresu public relations4 oraz ograniczeń komunikacji lokalnej5, jak 

również prawnych uwarunkowań funkcjonowania samorządowych polityk informacyjnych6. Z 

czasem moje zainteresowania rozszerzyły się na inne sposoby komunikowania 

samorządowego, w szczególności media internetowe, których potencjał i jego faktyczne 

wykorzystanie stało się przedmiotem kolejnych publikacji78, które stały się podstawą 

poszukiwań odpowiedzi na pytanie o perspektywę rozwoju samorządowych procesów 

informacyjnych w procesy komunikacyjne, zakładające dwukierunkowość i interaktywność. W 

2011 roku zainicjowałam projekt dotyczący badania nad instrumentami polityk 

komunikacyjnych samorządów terytorialnych, który zrealizowałam z Robertem Rajczykiem, 

przeprowadzając ogólnopolskie badania nad komunikowaniem samorządowym. Efektem 

projektu była monografia dotycząca instrumentów komunikowania samorządowego9, w której 

oprócz zdiagnozowania sposobów realizacji polityk informacyjnych jednostek samorządowych 

udało się także określić terytorialne zróżnicowanie owych polityk, jak również ich zależność 

                                                             
1 P. Szostok: Prasa samorządowa w Polsce – teoria, historia, funkcje. W: Rola samorządu terytorialnego w 
modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż i S. Kubas”. Katowice 2010, s. 224-248. 

2 P. Szostok: Funkcje prasy lokalnej w kontekście potrzeb komunikacyjnych społeczności lokalnych. „Problemy 
Komunikacji Społecznej”, nr 1/2010. Sosnowiec 2010, s. 145-164. 

3 P. Szostok: Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym. „Studia Politicae 
Universitatis Silesiensis”. nr 8/2012, s. 176-200. 

4 P. Szostok: Паблик рилейшнз как одна из коммуникационных стратегий на местном уровне. W: 
Медийные стратегии современного мира. red. J. Łuczyński, Krasnodar 2009, s. 314-322. 

5 P. Szostok: Ограничения местной коммуникации. W: Медийные стратегии современного мира. red. J. 
Łuczyński, Krasnodar 2010, s. 351-357. 

6 P. Szostok: Право на информацию и коммуникационная политика на уровне местного самоуправления: 
польский пример. W: Развите региональной журналистики: от первой газеты до Интернета. red. G. 
Biełolipska. Astrachań 2013. 

7 P. Szostok: Konwergencja mediów masowych na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali 
internetowych w województwie śląskim. W: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego 
dziennikarstwa. Tom 2. red. M. Gierula, P. Szostok. Katowice 2012, ISBN 978-83-61975-84-7, s. 153-170 

8 P. Szostok: Использование возможностей городских и гминных сайтов ввв – силезский опыт. W: 
Медийные стратегии современного мира. red. J. Łuczyński, Krasnodar 2012, s. 268-274. 

9 P. Szostok, R. Rajczyk: Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej 
samorządów. Katowice 2013, ss 175. 
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od rodzaju i wielkości jednostki. Badania stały się podstawą wypracowania trzech modeli 

polityki informacyjnej samorządów, które są realizowane w Polsce. Na podstawie danych 

uzyskanych w trakcie projektu przygotowano również szereg artykułów odnoszących się do 

funkcjonowania polityk komunikacyjnych na wybranych terenach1011, poszczególnych 

aspektów tych polityk12 osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie1314 czy znaczenia mediów 

w ich realizacji151617. W kolejnych latach zainteresowanie komunikowaniem samorządowym 

ukierunkowało się na jego społeczny aspekt18, owocując publikacjami dotyczącymi znaczenia 

                                                             
10 P. Szostok, R. Rajczyk: Samorządowe komunikowanie lokalne w województwie mazowieckim – raport z 
badań. W: Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności. red. A. Roguska. Siedlce 
2013, s. 91-114. 

11 P. Szostok, R. Rajczyk: Lokalne komunikowanie publiczne w województwie śląskim – komunikat z badań. 
„Rocznik Prasoznawczy” nr 7/2013. S. 87-108 

12 P. Szostok, R. Rajczyk: Komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem 
profilu zaufanego – komunikat z badań ogólnopolskich. W: Komunikowanie na poziomie samorządu 
terytorialnego. Red. B. Nitschke, K. Glinka. Zielona Góra 2012, s. 301-312. 

13 P. Szostok: О кадровых проблемах коммуникации местных самоуправлений в Польше. W: Медийные 
стратегии современного мира. red. J. Łuczyński, Krasnodar 2013, s. 275-286. 

14 P. Szostok: „Komunikatorzy”, czyli kto jest odpowiedzialny za komunikację  z otoczeniem samorządów 
terytorialnych. W: Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. red. M. Gierula, M. Jachimowski, Sosnowiec, 
2013,  

15 P. Szostok: Роль средств массовой информации в коммуникационной политике местных 
самоуправлений в Польше. W: Ученые записки.Том 23. Современные социальные коммуникации в 
системе цивилизации и культуры. red. Zespół, Sankt-Petersburg 2014, s. 237-248. 

16 R. Rajczyk, P. Szostok: Znaczenie mediów w komunikacji samorządowej. W: Media a środowisko społeczne. 
Dylematy teorii i praktyki. Tom III. red. S. Michalczyk, D. Krawczyk,  Gliwice-Katowice 2014, s. 50-67. 

17 P. Szostok: Lokalne media w komunikowaniu jednostek samorządu terytorialnego. W: Przemiany mediów 
regionalnych i lokalnych. red. W. Furman, P. Kuca. Rzeszów 2015, s. 130-140. 

18 P. Szostok: Media samorządowe w służbie lokalnym społecznościom - potencjał a praktyka. W: Oblicza 
mediów lokalnych i regionalnych : szkice medioznawcze. Mikołów  2016. - s. 97-108.  
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procesów porozumiewania się dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego192021, 

bezpieczeństwa informacyjnego2223 oraz zapobiegania korupcji24 na poziomie lokalnym. 

Prowadzone początkowo na podstawie literatury i badań nad stanem mediów lokalnych 

rozważania, stały się ostatecznie podstawą empirycznego projektu dotyczącego 

komunikacyjnego funkcjonowania społeczności lokalnych w kontekście ich poczucia 

podmiotowości. Zwieńczeniem dotychczasowych badań w tym zakresie jest przedstawiona do 

oceny praca dotycząca poczucia podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie 

terytorialnym25. 

Zainteresowanie komunikowaniem politycznym26 koncentruje się na jego medialnym 

wymiarze27 i dotyczy wykorzystania mediów masowych w kampaniach wyborczych, które 

stało się przedmiotem badań prowadzonych przede wszystkim na potrzeby wystąpień na 

                                                             
19 P. Szostok: СМИ в процессе стройки гражданского общества – вызовы для местных медиа. W: Кросс-
культурное пространство литературной и массовой коммуникаци-3, red. F. Beszukowa, Majkop 2014, s. 
451-461. 

20 P. Szostok: W drodze do społeczeństwa obywatelskiego – o komunikacyjnych osiągnięciach 25 lat 
samorządności w Polsce. W: Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015. red. A. Kansy, Płock, 
2016, s. 15-28. 

21 B. Grzonka, P. Szostok: O znaczeniu sprawnej komunikacji dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. W: 
Między ideą, pasją a działaniem. red. P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa. Katowice 2017, s. 
328-341. 

22 P. Szostok: Bezpieczeństwo informacyjne państwa w kontekście wyzwań społeczeństwa informacyjnego. W: 
Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. red. K. Czornik, M. Lakomy. 
Katowice 2014, s. 409-424. 

23 P. Szostok: Информационная безопасность на местном уровне с точки зрения информационного 
общества. W: Медийные стратегии современного мира. red. Zespół. Краснодар 2014,  s. 448-459. 

24 P. Szostok: Skuteczna komunikacja samorządowa remedium na kryzys wywołany korupcją. W: Korupcja w 
administracji. red. M. Myśliwiec, A. Turska-Kawa, Katowice 2016, s. 89-102. 

25 P. Szostok: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce. Toruń 2017, ss. 
475. 

26 P. Szostok: Политическая коммyникация на местном уровне в Польше. W: Медиа- и межкультурная 
Коммуникация В европейском контексте. red.O. Liepilkina, S. Sieriebrakowa, Stawropol 2014, s. 64-69. 

27 P. Szostok: Польские парламентские выборы 2011 года в контексте мировых тенденций развития 
избирательных кампаний и избирательного закона. W: Медийные стратегии современного мира. red. J. 
Łuczyński, Krasnodar 2011, s. 332-336. 
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konferencjach zagranicznych2829 oraz sposobów relacjonowania kampanii przez media 

masowe3031 w kontekście ich stronniczości i potencjalnego oddziaływania na odbiorców. 

Wyniki prowadzonych w tym kierunku analiz były publikowane przede wszystkim w Rosji, 

poniekąd w odpowiedzi na zainteresowanie tamtejszych czytelników komunikowaniem 

politycznym w Polsce, jak również jako efekt grantu pod kierownictwem Mariusza 

Kolczyńskiego, którego byłam wykonawcą. 

Trzeci z nurtów, czyli badanie relacjonowania ważnych wydarzeń przez media masowe 

w kontekście jego potencjalnego wpływu na opinię publiczną realizowałam w ramach 

projektów zespołowych, finansowanych na podstawie grantów NCN lub ze środków na badania 

statutowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Pierwszy z projektów, pod 

kierownictwem Mariusza Kolczyńskiego, dotyczył obrazu polskiej Prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej na łamach wybranych tytułów prasy polskiej32333435. Opublikowane przeze mnie 

artykuły stanowią efekt analizy zawartości wybranych tytułów prasowych. Scharakteryzowano 

                                                             
28 P. Szostok: Роль Интернета в избирательной кампании на пост президента Польши в 2010. W: 
Актуальные проблемы коммуникативистики в условиях глобализации информационного. Red. E. 
Ponomariewa, Czelabińsk 2010, s. 181-187.  

29 P. Szostok: Способы воздействия на избирателей в кампании перед выборами на пост президента 
Польши в 2010 году. W: Журналистика и медиаобразование – 2010. Red. A. Koroczyński, M. Kazak, 
Biełgorod 2010, s. 178-186. 

30 P. Szostok: The campaign to the European Parliament in Polish nationwide daily papers. W: The Picture of 
Elections to the European Parliament (2009) in the Polish Media. Analysis of the Content of Media. Red. M. 
Kolczyński, Katowice 2010, s.  41-87. 

31 P. Szostok: Obraz kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku na łamach „Wprost” i 
„Newsweeka” – analiza prasoznawcza. W: Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i 
praktyka komunikowania politycznego. red. M. Kolczyński. Katowice 2013, s. 44-71. 

32 P. Szostok: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”. W: 
Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej. Red. M. 
Kolczyński, Katowice 2013, s. 92-104. 

33 P. Szostok: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach tygodnika „Uważam Rze”. W: 
Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej. Red. M. 
Kolczyński, Katowice 2013, s. 134-144. 

34 P. Szostok: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach tygodnika „Newsweek”. W: 
Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej. Red. M. 
Kolczyński, Katowice 2013, s.161-170. 

35 P. Szostok: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej na łamach tygodników opinii – synteza 
wyników. W: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej. 
Red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s.185-193. 
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w nich sposób, w jaki omawiano wydarzenia związane z polską Prezydencją na łamach prasy, 

częstotliwość pojawiania się tych materiałów, pozwalającą na wnioskowanie dotyczące rangi 

nadawanej samej Prezydencji oraz jej postrzeganie w polskim społeczeństwie. Drugi z 

projektów został zrealizowany pod kierownictwem Damiana Guzka, dotyczył obrazu 

ustąpienia papieża Benedykta XVI w prasie polskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Badano 

merytoryczność doniesień, ich sensacyjność i inne aspekty wpływające na świadomość 

społeczną doniosłości zmiany na tronie Stolicy Piotrowej36. Wykazano, że prasowy dyskurs w 

trzech badanych krajach znacząco różni się pod względem jego merytoryczności jak również 

rangi nadawanej omawianym wydarzeniom. W kolejnym projekcie, którego byłam 

kierownikiem, badano odzwierciedlenie wydarzeń na ukraińskim Majdanie na łamach 

opiniotwórczej prasy Polski, Rosji i Niemiec, co pozwoliło na uchwycenie różnic w 

perspektywie postrzegania kryzysu ukraińskiego w tych trzech krajach3738. Obecnie jestem 

członkiem zespołu kierowanego przez Zbigniewa Oniszczuka, badającego wzajemne relacje 

pomiędzy polityką i mediami w kontekście doświadczeń niemieckich3940. Projekt jest w trakcie 

realizacji. 

W mojej pracy naukowej ważny element stanowią badania empiryczne, które stają się 

podstawą wnioskowania naukowego. W ramach każdego z wymienionych nurtów moich 

zainteresowań badawczych prowadziłam badania empiryczne, samodzielnie projektowane i 

oparte na osobiście lub w zespołach przygotowanych narzędziach badawczych. Byłam więc 

autorką lub współautorką wszystkich zastosowanych w prowadzonych badaniach kluczy 

                                                             
36 D. Guzek, P. Szostok, D. Głuszek-Szafraniec: Medialna abdykacja. Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru 
papieża Franciszka. Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej. 
Katowice 2015, ss. 260. 

37 D. Głuszek-Szafraniec, D. Guzek, P. Szostok: Obraz wydarzeń na Majdanie w polskich, rosyjskich i 
niemieckich tygodnikach opinii. W: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, 
Mieczysław Stolarczyk. Katowice 2015, s. 165-195. 

38 P. Szostok, D. Głuszek-Szafraniec, D. Guzek: Media Diplomacy and the Coverage of the Ukrainian Conflict 
in German, Polish and Russian Magazines. W: Media and the Ukraine Crisis. red. Mervi Pantti, New York, 
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2016, s. 157-170. 

39 K. Brzoza, D. Głuszek-Szafraniec, P. Szostok: Upolitycznienie przekazu prasowego w wybranych polskich 
tygodnikach opinii. Wstępny raport z badań. „Political Preferences” 16,2017, s. 81-106. 

40 K. Brzoza, D. Głuszek-Szafraniec, P. Szostok: Изображение парламентских выборов 2015 года в 
польских журналах мнений в контексте гипотезиса повестки дня. W: Медийные стратегии 
современного мира. red. Zespół, Краснодар 2017, s. 38-48. 
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kategoryzacyjnych do badania zawartości mediów, kwestionariuszy do badania instrumentów 

polityki komunikacyjnej samorządów terytorialnych, relacji pomiędzy poczuciem 

podmiotowości a aktywnością społeczną czy też, w ostatnim projekcie, kwestionariuszy do 

badania relacji pomiędzy polityką i mediami. Wszystkie prezentowane w moich tekstach 

wyniki badań są rezultatem samodzielnych obliczeń, dokonywanych na podstawie 

przygotowanych baz danych.  

Wyniki swoich badań oraz refleksji prezentowałam na licznych konferencjach i 

seminariach. Od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora wystąpiłam na 27 konferencjach, 

w tym 8 zagranicznych. Tematyka moich wystąpień jest ściśle związana z prowadzonymi 

przeze mnie badaniami, dlatego często przyjmują one formę prezentacji cząstkowych lub 

całościowych wyników prowadzonych aktualnie analiz. Liczba cytowań moich artykułów 

według programu Publish or Perish wynosi 17, Indeks Hirsha liczony w okresie ostatnich 5 lat 

wynosi 3 (15.12.2017). 

 W mojej pracy naukowej wielokrotnie podejmowałam współpracę z innymi badaczami 

komunikowania lokalnego, politycznego i medialnego. Obecnie jestem wykonawcą w 

projekcie pod kierownictwem Zbigniewa Oniszczuka Powiązania między elitami sfery mediów 

i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich – grant NCN pod kierownictwem 

nr UMO-2015/19/B/HS5/00429. W projekcie jestem odpowiedzialna głównie za stronę 

metodologiczną prowadzonych badań, byłam współautorką kluczy kategoryzacyjnych do 

badania zawartości prasy, kwestionariuszy ankiet do badania dziennikarzy i polityków pod 

kątem ich wzajemnych relacji. Wraz z zespołem prowadziłam analizę ilościową polskich 

tygodników opinii, interpretowałam uzyskane wyniki badań, prezentowałam je na 

konferencjach, jestem też współautorką opublikowanych już wstępnych wyników. W latach 

wcześniejszych byłam wykonawcą w dwóch grantach pod kierownictwem Mariusza 

Kolczyńskiego. Pierwszy z nich to Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w polskich 

mediach. Analiza zawartości mediów – grant KBN nr 116211936, drugi - Obraz Prezydencji 

Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej – grant NCN nr 

2011/01/B/HS5/00524. W obu projektach uczestniczyłam aktywnie w przygotowywaniu 

wniosku, opracowywaniu metodologii a następnie badaniu, polegającym na ilościowej analizie 

zawartości prasy.  

W roku 2011 zainicjowałam projekt Komunikowanie lokalne w Polsce, w ramach 

którego badałam wraz z Robertem Rajczykiem instytucjonalne komunikowanie samorządowe. 
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Badania nad instrumentami komunikacyjnymi samorządu miały zasięg ogólnokrajowy i zostały 

przeprowadzone za pośrednictwem wdrażanej wówczas platformy ePUAP, dzięki czemu nie 

tylko uzyskano wysoki poziom zwrotów kwestionariuszy przeprowadzanej ankiety (około 20% 

samorządów miejskich, gminnych i powiatowych), ale również dokonano swego rodzaju testu 

profilu zaufanego i samej ePUAP. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano 

monografię i szereg artykułów dotyczących sposobów komunikowania samorządów w Polsce, 

badania stały się również przyczynkiem do dalszych naukowych poszukiwań w zakresie 

skuteczności komunikowania na poziomie lokalnym. Kolejnym zainicjowanym przeze mnie 

projektem było badanie Od Euromajdanu do wyborów prezydenckich – obraz wydarzeń na 

Ukrainie w prasie opiniotwórczej Polski, Rosji i Niemiec, w ramach którego wraz z Dagmarą 

Głuszek-Szafraniec i Damianem Guzkiem badaliśmy prasę wybranych krajów pod kątem 

sposobu prezentowania w niej kwestii związanych z kryzysem ukraińskim. Zrekonstruowanie 

optyki obecnej na łamach opiniotwórczych magazynów trzech krajów pozwoliło na ustalenie 

podstawowych różnic w postrzeganiu konfliktu we wschodniej Ukrainie, aneksji Krymu oraz 

ogólnej sytuacji tego kraju a tym samym wskazanie możliwych kierunków dziennikarskiego 

wpływu na opinię publiczną w Polsce, Niemczech i Rosji odnośnie badanej tematyki. W tym 

samym zespole, tym razem pod kierownictwem Damiana Guzka, zrealizowano projekt 

dotyczący sposobu prezentowania ustąpienia Benedykta XVI i wyboru Franciszka na papieża. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły ustalić różnice w prezentowaniu tych wydarzeń nie tylko 

pomiędzy krajami (Polską, Niemcami i Rosją), ale także w różnej kategorii prasy. Ustalono, na 

ile zmediatyzowany i dostosowany do retoryki tabloidowej, a na ile merytoryczny dyskurs był 

obecny w badanych dziennikach.  

W roku 2015 zostałam zaproszona do udziału w projekcie finansowanym przez 

Towarzystwo Naukowe Płockie Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015, 

kierowanym przez Andrzeja Kansego. Efektem prac zespołu była monografia poświęcona 

różnym aspektom 25 lat samorządności w Polsce oraz konferencja naukowa. 

Za działalność naukową i badawczą byłam dwukrotnie wyróżniana nagrodą JM Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego II stopnia (w roku 2011 i 2014), wcześniej została zauważona także 

moja działalność dydaktyczna i organizacyjna, za którą otrzymałam nagrodę III stopnia (w roku 

2006). 
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6. Działalność dydaktyczna i organizacyjna oraz popularyzacja nauki 

 Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzę zajęcia z szeregu przedmiotów, 

skupiających się w głównej mierze wokół zagadnień komunikacyjnych i psychologicznych. Do 

tej pory prowadziłam ćwiczenia i wykłady z takich przedmiotów jak wstęp do teorii 

komunikowania, europejskie media i komunikowanie, komunikowanie lokalne, media lokalne i 

środowiskowe, public relations, pracownia dziennikarska, psychologia polityki, psychologia 

społeczna, psychologia bezpieczeństwa, psychologia komunikowania masowego, komunikacja 

kryzysowa. W ramach prowadzonych konwersatoriów monograficznych proponuję studentom 

tematykę związaną z moimi zainteresowaniami z pogranicza nauki o komunikowaniu i 

psychologii, jak na przykład kwestie społeczne w mediach, psychologia wpływu mediów, 

psychologiczne aspekty pracy. W pracy dydaktycznej staram się wykorzystywać wiedzę 

psychologiczną, politologiczną i medioznawczą, dzielić się ze studentami własnymi 

publikacjami jak również zachęcać ich do podejmowania własnych poszukiwań naukowych. 

Wykorzystuję elementy interaktywnego uczestnictwa studentów w zajęciach, np. platformy 

mentimeter, classmarker i inne. 

 Od roku 2013 prowadzę seminaria licencjackie, w ramach których zachęcam 

seminarzystów do prowadzenia własnych badań empirycznych dotyczących szeroko 

pojmowanego komunikowania. Do tej pory wypromowałam 79 osób, recenzowałam też liczne 

prace magisterskie i licencjackie zgodne z moimi zainteresowaniami badawczymi (łącznie 400 

prac).  

 W ramach działalności dydaktycznej podejmuję się też tutoringu nad studentami 

studiów międzywydziałowych (obecnie – międzyobszarowych). Pod moją opiekę trafiają 

osoby zainteresowane komunikowaniem, szczególnie jego psychologicznymi aspektami. Do 

tej pory współpracowałam z pięcioma studentami, sprawując opiekę nad ich harmonijnym 

rozwojem naukowym, proponując kierunki tego rozwoju, nadzorując przygotowywanie 

rocznych prac zaliczeniowych oraz uczestnicząc w ich zainteresowaniach pozauczelnianych. 

Moja pierwsza podopieczna Joanna Grzonka realizowała pod moją opieką badania nad 

wybitnymi dziennikarzami sportowymi z Radia Katowice, współpraca z nią owocowała 

również współorganizacją dziennikarskich obozów naukowych, prelekcji i warsztatów dla 

studentów. Opieka nad studentami Anną Kuchynską i Olehem Bedrii zaowocowała 

przygotowanymi przez nich opracowaniami na temat wojny informacyjnej i bezpieczeństwa 

informacyjnego w kontekście konfliktów międzynarodowych. Wspierałam ich również 
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organizacyjnie w trakcie ich wyjazdu w ramach programu Erasmus. Studentka Natalia Tykha 

pracowała nad tematyką psychologicznego oddziaływania mediów, przygotowując ostatecznie 

pracę na temat wpływu gier komputerowych na dzieci. Obecna moja podopieczna jest 

zainteresowana komunikacyjnymi aspektami biznesu, pracuje też nad tematyką medialnego 

relacjonowania tematyki ochrony praw zwierząt. 

 Opieka nad studentami przyjmuje również postać udziału w ich inicjatywach różnego 

rodzaju, wspieraniu organizacji konferencji naukowych, różnego rodzaju wydarzeń o 

charakterze naukowym i popularyzatorskim (festiwal nauki, warsztaty dla licealistów itp.). Od 

roku 2005 corocznie uczestniczę w wakacyjnych obozach naukowych organizowanych przez 

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty”. Są to dwutygodniowe wyjazdy 

studentów, w trakcie których, w zależności od wybranej w danym roku tematyki, doskonalą oni 

warsztat dziennikarski, przygotowując zawartość stworzonych przez siebie mediów, 

opracowują strategie public relations dla wymyślonych organizacji lub partii politycznych, 

badają media i ich społeczny odbiór. Sprawuję opiekę merytoryczną nad obozami, konsultuję 

programy merytoryczne wyjazdów, pośrednicze w zapraszaniu gości specjalnych 

(dziennikarzy, rzeczników prasowych), biorę udział w końcowej ocenie efektów pracy 

studentów. Na zaproszenie kół naukowych prowadziłam także liczne warsztaty rozszerzające 

wiedzę i umiejętności studentów. 

 Obecnie jestem promotorem pomocniczym w przewodzie Żanety Krawczyk-

Antońskiej, która przygotowuje pracę na temat Problematyka mniejszości społecznych w 

ofercie wyborczej polskich podmiotów rywalizacji politycznej. Studium kampanii 

parlamentarnej 2015 roku. Mój udział w przygotowaniu tej dysertacji polegał głównie na 

konsultacjach narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety użytej ostatecznie w 

badaniach nad preferencjami wyborczymi dotyczącymi udziału w wyborach przedstawicieli 

różnego rodzaju mniejszości (osób o innym kolorze skóry, niepełnosprawnych i 

nieheteronormatywnych).  

Szczególne miejsce w mojej aktywności naukowej zajmuje współpraca z Rosją. Oprócz 

udziału w licznych konferencjach oraz wielu tekstów opublikowanych w rosyjskich ośrodkach 

zajmujących się dziennikarstwem i komunikacją, podejmuję też liczne działania mające na celu 

popularyzowanie w Polsce wyników prac tamtejszych naukowców. Jestem autorką tłumaczeń 

wielu artykułów rosyjskich profesorów, które ukazały się w Polsce w czasopismach 
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naukowych41 oraz opracowaniach zbiorowych42 oraz monografii dotyczącej 

hiszpańskojęzycznych gatunków prasowych43. W trakcie współkoordynowanych przeze mnie 

wizyt profesorów rosyjskich w Polsce tłumaczę symultanicznie ich wystąpienia na 

konferencjach naukowych oraz wykłady dla studentów. Do tej pory miałam przyjemność 

tłumaczyć referaty między innymi prof. Luizy Switicz z Moskiewskiego Uniwersytetu 

Państwowego im. Łomonosowa, prof. Siergieja Korkonosenki z Państwowego Uniwersytetu w 

Sankt-Petersburgu, prof. Aleksandra Koroczyńskiego z Biełgorodzkiego Uniwersytetu 

Państwowego, prof. Eugenii Korniłowej z Petersburskiego Uniwersytetu Związków 

Zawodowych, prof. Aleksandra Ostaszewskiego i prof. Jurija Łuczyńskiego z Kubańskiego 

Uniwersytetu Państwowego w Krasnodarze. 

 Od początku mojego zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim podejmuję również 

aktywność organizacyjną. W latach 2005-2015 pełniłam funkcję rzecznika Wydziału Nauk 

Społecznych. W ramach powierzonych mi obowiązków odpowiedzialna byłam początkowo za 

koordynowanie kontaktów między przedstawicielami mediów i pracownikami naukowymi, 

jednak z czasem zakres tych obowiązków (również z mojej inicjatywy) rozszerzał się. 

Aktywnie uczestniczyłam w promocji wydziału, przygotowując, również od strony graficznej, 

materiały i foldery reklamowe, wydawane na potrzeby Wydziału, jak również te przeznaczone 

do publikacji w informatorach uczelnianych. Uczestniczyłam w organizacji wydarzeń 

popularyzujących wiedzę, jak na przykład festiwal nauki czy wizyty ekspertów na Wydziale. 

Współpracowałam z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, czego efektem było 

opracowanie logo Wydziału i innych elementów identyfikacji wizualnej. Pośredniczyłam w 

komunikacji nie tylko z otoczeniem zewnętrznym czy też władzami Uczelni, ale również 

                                                             
41 Na przykład: S. Michajłowa: Problemy współczesnego dziennikarstwa arabskiego. „Rocznik Prasoznawczy” 
4, s. 51-72; T. Alientiejewej: Gazeta" Daily National Intelligencer" i jej redaktorzy. „Rocznik Prasoznawczy” 5, 
s. 53-66; J. Łuczyńskiego: System medialny w armenii: historia i współczesność. „Rocznik Prasoznawczy” 5, s. 
37-52; W. Sidorowa: Tolerancja: aspekt medialny. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 8, s. 176-200.  

42 Na przykład teksty opublikowane w pracy zbiorowej Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla 
współczesnego dziennikarstwa. Red. M. Gierula, P. Szostok. Katowice 2012 ukazały się następujące artykuły: E. 
Korniłowa: Telewizja i Internet w Rosji: konwergencja technologii (s. 11-30), A. Koroczyński: Dziennikarstwo 
międzynarodowe w warunkach konwergencji środków masowego przekazu (s. 31-46), J. Łuczyński: Tygodniki 
społeczno-polityczne i biznesowe na rynku informacyjnym Rosji – konwergencja modeli wydawniczych (s. 117-
132), D. Strowski: Informacja dziennikarska we współczesnej Rosji, albo dlaczego nie ma światełka w tunelu (s. 
243-262), A. Ostaszewski: Europejskie teorie prawnicze a praktyka w rosyjskiej przestrzeni medialnej: historia i 
współczesność (s. 357-372). 

43 A. Koroczeński: Gatunkowa specyfika hiszpańskojęzycznej prasy periodycznej. Sosnowiec 2015. 
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wewnątrz Wydziału, pomiędzy poszczególnymi instytutami jak również pomiędzy studentami 

i kadrą akademicką.  

 Jako rzecznik wydziału rozpoczęłam również popularyzację nauki i działania 

promocyjne ukierunkowane do szkół średnich. Prowadziłam pokazowe zajęcia i warsztaty w 

licznych szkołach średnich województwa śląskiego, starając się nie tylko zachęcić licealistów 

do podjęcia proponowanych przez Wydział kierunków studiów, ale także dając przykład 

prowadzonych u nas zajęć. Już po rezygnacji z funkcji rzecznika zainicjowałam program 

współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze szkołami średnimi, polegający na 

koordynowanych przez studentów warsztatach prowadzonych bezpośrednio w szkołach oraz 

pokazowych wykładach na Wydziale. Szkołom, które podpisały porozumienie z Instytutem 

proponowano także opiekę merytoryczną nad rozwojem kadry dydaktycznej, udostępnianie 

materiałów wzbogacających zajęcia oraz inne formy współpracy.  

 Moja aktywność w zakresie pozyskiwania nowych studentów corocznie przybiera 

również formę udziału w komisjach rekrutacyjnych, w których pełniłam wielokrotnie funkcję 

sekretarza, członka i wiceprzewodniczącej. Brałam udział w rekrutacji na kierunki prowadzone 

przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, również dotyczącej naboru studentów 

zagranicznych. 

Od 1 września 2016 roku pełnię funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa do Spraw Kształcenia. Do moich obowiązków należy 

modyfikowanie programów kształcenia, nadzór nad ich realizacją na czterech prowadzonych 

w Instytucie kierunkach (politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo 

narodowe i międzynarodowe – studia I i II stopnia, doradztwo polityczne i publiczne – studia I 

stopnia), prace związane z obciążeniami dydaktycznymi pracowników, pozyskiwanie 

pracowników zewnętrznych na potrzeby realizowanych zajęć warsztatowych, kontakty z 

interesariuszami zewnętrznymi, przygotowywanie harmonogramów zajęć, opieka nad 

studentami, ewaluacja zajęć oraz bieżące prace administracyjne. W ramach obowiązków 

podejmuję również działania związane z zatrudnianiem profesorów wizytujących 

prowadzących wykłady w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, koordynuję ich 

przyjazdy a w przypadku wizyt profesorów z Rosji tłumaczę wykłady na język polski. 

Moja współpraca z towarzystwami naukowymi to przede wszystkim pełnienie od 2009 

roku funkcji sekretarza Kapituły Konkursu „Doktorat”, organizowanego przez Polskie 
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Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Corocznie uczestniczę w organizowaniu kolejnych 

edycji tego prestiżowego konkursu. Do moich obowiązków należy przede wszystkim 

aktualizowanie bazy placówek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 

dyscyplinach związanych z komunikowaniem społecznym oraz naukowców, mogących 

potencjalnie pełnić rolę promotorów w przewodach o tej tematyce, jak również rozsyłanie 

korespondencji (drogą tradycyjną i mailową) dotyczącej kolejnych edycji konkursu. 

Od roku 2015 współpracuję z Fundacją Akademicką IPSO ORDO, zajmującą się 

problematyką korupcji. Dwukrotnie uczestniczyłam w organizowanych pod egidą Fundacji 

seminariach naukowych, występując na tematy związane z psychospołecznymi 

uwarunkowaniami korupcji oraz znaczeniem działań komunikacyjnych dla ograniczenia 

zjawiska. Prowadziłam również szkolenie dla przedstawicieli władz samorządowych na temat 

Aktywna polityka komunikacyjna jako czynnik zapobiegania korupcji i budowania zaufania 

społecznego.  

Moja aktywność przybiera również formy ukierunkowane na popularyzację nauki. 

Wielokrotnie prowadziłam wykłady i prelekcje dla młodzieży licealnej na tematy związane z 

komunikacją interpersonalną, medialną, płciowymi różnicami komunikacyjnymi, jak również 

warsztaty dziennikarskie. Przybierały one formę wizyt w szkołach (V Liceum 

Ogólnokształcącym w Rybniku, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. S. Maczka w 

Katowicach, Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu, Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej), jak również zajęć otwartych, 

prowadzonych dla licealistów na Wydziale. Wynikami moich badań i naukowych dociekań w 

zakresie komunikacji lokalnej wielokrotnie dzieliłam się z przedstawicielami samorządów 

terytorialnych w trakcie prowadzonych dla nich szkoleń, w indywidualnych kontaktach, jak 

również poprzez publikacje na łamach lokalnej prasy44. Kontynuacją działalności w środowisku 

lokalnym były dwa przygotowane przeze mnie projekty ogólnomiejskie w Budżecie 

Obywatelskim Katowic. Oba dotyczyły funkcjonowania oddziałów Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach45. 

                                                             
44 Na przykład: Po co komu „Kurier Miejski”? (w czasopiśmie „Nowe Zagłębie”, nr 2/2010, Sosnowiec 2010. 

45 Projekty Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (M/10/2016) oraz 
Czytaj dla odmiany - cykl spotkań adresowanych dla rodzin i mający na celu pobudzenie ciekawości literackiej, 
przyjemności obcowania z książką i zaprezentowania alternatywnych sposobów spędzania rodzinnie czasu 
wolnego (M/13/2017). 
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Reasumując, mój dorobek naukowy zgromadzony po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora stanowią 4 monografie (w tym dwie współautorskie, jedna przygotowana na podstawie 

zaktualizowanej rozprawy doktorskiej), 1 książka, której byłam współredaktorem, 5 artykułów 

w czasopismach (w tym 5 autorskich i 2 współautorskie) i 35 rozdziałów opublikowanych w 

monografiach (w tym 8 współautorskich). Spośród wszystkich opublikowanych przeze mnie 

artykułów 3 ukazały się w języku angielskim a 14 w języku rosyjskim. Brałam udział w 

kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym w 27 aktywnie, wygłaszając referat. 

Uczestniczyłam w 8 zespołowych projektach badawczych, w tym w 3 finansowanych przez 

KBN lub NCN. Podejmowane przeze mnie tematy poszukiwań naukowych układają się w 

logiczny ciąg, prowadzący od zainteresowania konkretnym przejawem komunikacyjnej 

aktywności samorządów, poprzez charakterystykę całych systemów składających się na 

polityki informacyjne lub komunikacyjne jednostek oraz ich potencjalne i realne funkcje oraz 

zadania, po zainteresowanie społecznym aspektem funkcjonowania komunikacji na poziomie 

lokalnym i jego wpływem na poziom aktywności obywatelskiej i możliwość realizacji 

samorządności w jej partycypacyjnym modelu. Realizowane dodatkowo projekty badawcze 

również mają na celu poznanie tych aspektów komunikowania masowego, które potencjalnie 

mogą wpływać na opinię publiczną, kształtować postawy oraz zachowania.                          

 




