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j cemi, https://pl.wikisource.org/wiki/Flis_to_jest_spuszczanie_statk%C3%B3w_Wis%C5%82%C4%85/Tekst_

poematu [dost p: 9.01.2017].
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W spólnoty j zykowe tworz  odmiany 

j zykowe, a podmiot mówi cy si ga 

do nich. Kilkadziesi t lat temu Karol Dejna 

zada  zaskakuj ce na pozór i prowokacyj-

ne pytanie: Ile mamy j zyków polskich?1. 

W istocie jest to pytanie bez odpowiedzi, 

równie trudne, jak inne pytanie – o liczby 

w j zyku, np. ile istnieje w wiecie j zyków? 

ile jest s ów w j zyku polskim? Cho  liczba 

odmian j zykowych pozostaje enigm , trze-

ba odnotowa , e istniej  one w polszczy -

nie od wieków. Przyk adowo ju  w poemacie 

Sebastiana Fabiana Klonowicza (1545–1602) 

pt. Flis, to jest spuszczanie statków Wis  

i inszymi rzekami do niej przypadaj cymi 

(1595) znajdziemy passus potwierdzaj cy 

szesnastowieczne intuicyjne obserwacje so-

cjolingwistyczne dotycz ce istnienia wyspe-

cjalizowanego j zyka:

258. Ka de rzemi s o ma swoje zwyczaje

I ka de przezwiska. Nawet i hultaje

Swe szpruchy maj .2

Owe szpruchy to ‘sposoby mówienia’, z niem. 

Sprüche. 

Pisarze ró nych epok ch tnie daj  wiadec-

two istnienia dywersyÞ kacji j zykowej, literatu-

rze przypada tu czasem status Stendhalowskie-

go zwierciad a obnosz cego si  po go ci cu 

(mimetyzm j zykowy). Czasem literaci tworz  

obrazy ró nych j zyków (kreacjonizm j zyko-

wy)3 – mniej czy bardziej wierne orygina owi, 

niekiedy bardzo wyra nie przetworzone, a nie-

kiedy wr cz stworzone przez autora. Jako przy-

k ad si gania do pok adów j zyka ulicy, j zyka 

do ów spo ecznych i przest pczego podziemia 

mo na poda  niedawno wydan  po raz pierw-

szy w formie ksi kowej powie  kryminaln  
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Gabrieli Zapolskiej Kwiat mierci: powie  

kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch 

tomach4, której bohaterowie ze rodowiska 

przest pczego u ywaj  leksyki reprezentuj cej 

gwar  miejsk  rodowiska marginesu spo ecz-

nego.

Artyku  dotyczy usytuowania w zbiorze 

odmian j zykowych polszczyzny XXI w. od-

miany medialnej, któr  badacze dywersyÞ kacji 

j zyka polskiego uwzgl dniaj  od stosunkowo 

niedawna5. 

Rudymenty bada  nad odmianami 
j zykowymi
Fenomen wielo ci j zykowej w obr bie da-

nego j zyka i komunikacji j zykowej w prze-

strzeni wyznaczonej zakresem tego j zyka 

stanowi oczywisto . W artykule przyj to deÞ -

nicj  odmiany j zykowej, któr  sformu owa a 

Urszula ydek-Bednarczuk. Wed ug badaczki 

„odmiana j zykowa to struktura globalna wy-

posa ona w ponadgatunkowe w a ciwo ci, 

ale przynale na do okre lonej klasy, w któ-

rej mamy uniwersalne schematy utrwalone 

w tradycji j zykoznawczej, ale tkwi ce tak e 

w wiadomo ci u ytkowników j zyka. […] 

Dla modelu komunikacji wa ne s  zjawiska 

znaczeniowe, powstaj ce przy udziale j zyka 

oraz ramy sytuacyjne, w których si  pojawiaj . 

[…] Tak wi c ramy sytuacyjne (radio, prasa, 

telewizja, Internet) s  tworzywem dla ró nych 

dzia a  komunikacyjnych, a zarazem s  ich 

kontekstem. W rezultacie wydzielenie odmia-

ny medialnej warunkowane by oby kryteria-

mi przynale nymi do komunikacji j zykowej 

i pozaj zykowej, wyst powaniem wzorców 

tekstowych charakterystycznych dla danej od-

miany, kryteriami funkcji tekstu i wypowiedzi, 

typów sytuacji i interakcji, gatunków i ich od-

mian”6.

Wariancja j zykowa manifestuje si  w kilku 

planach7: 

• temporalnym, wariancja diachroniczna 

(fr. diachronique)

• geolingwistycznym (geograÞ cznym), inaczej 

wariancja diatopiczna (fr. diatopique)

• spo ecznym, wariancja diastratyczna 

(fr. diastratique)8.

W toku rozwoju my li o wariantywno ci do-

dano plan sytuacyjny – odpowiada mu warian-

cja stylistyczna/diafazyczna (fr. diaphasique). 

Ponadto uznano, e w obr bie teoretyzowania 

wariantywno ci nale a oby równie  uwzgl d-

ni  dystynkcj  mi dzy j zykiem mówionym 

a pisanym. Zwykle jest ona umieszczana w ob-

r bie wariancji sytuacyjnej.

Wariancja zachodzi na ró nych poziomach 

j zykowych: fonetycznym, leksykalnym, mor-

fosyntaktycznym – jakkolwiek z ró nym na-

t eniem. Najmniej dostrzegalna jest na tym 

ostatnim, co nie oznacza, e jest on monolitycz-

ny j zykowo. Dotyka te  poziomu pragmatycz-

nego i stylowego, co zazwyczaj jest marginali-

zowane w omówieniach problemu.

Warto zdawa  sobie spraw  z pluralizmu 

manifestuj cego si  w przekazach j zykowych. 

Konsekwencj  tego jest dwojakie podej cie do 

wariantów j zykowych i odmian j zykowych 
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Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005.
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z punktu widzenia j zykowego, ale tak e 

z uwzgl dnieniem ich aspektu spo ecznego9.

Polskie zainteresowania dywersyÞ kacj  j -

zykow  maj  bogat  tradycj : „Je eli odbiciem 

ycia jednostki jest jej s ownik, to odbiciem 

ycia spo ecze stwa s  odmiany j zykowe” – 

stwierdza Antoni Furdal10. 

Najwi ksze zainteresowanie budzi y j zyki 

ró nych regionów, konstytuuj ce dialektologi  

zarówno w wymiarze teoretyczno-metodolo-

gicznym, jak i empirycznym oraz korpusowym. 

Odmienno  j zykow  na tle spo ecznym za-

uwa ono przy badaniu gwary ochwe nickiej11. 

Tu ju  wida  czenie bada  j zykowych (g ów-

nie fonetycznych, leksykalnych i morfologicz-

nych) z czynnikami socjalnymi. Nacisk na 

aspekt spo eczny ulega wzmocnieniu w bada-

niach nad j zykami rodowisk przest pczych12.

Badacze koncentrowali si  zatem na opi-

sie „egzotycznych”, marginalnych, charakte-

rystycznych, a w a ciwie wyró niaj cych si  

j zyków rodowiskowych, g ównie ich pozio-

mu leksykalnego. Charakteryzowano jednak 

poszczególne „j zyki” odr bnie, wyrywkowo, 

uznaj c je za wyizolowane obiekty/przestrzenie 

komunikacyjne stanowi ce fragmenty polsz-

czyzny jako j zyka etnicznego.

Pierwsz  prób  kompleksowego opisu dy-

ferencjacji wspó czesnej (tj. w po owie XX w.) 

polszczyzny podj  Zenon Klemensiewicz13 i to 

jego niewielkie rozmiarami studium da o po-

cz tek nurtowi badawczemu, który obiektem 

zainteresowania uczyni  problematyk  wielo ci 

„j zyków polskich” i ich mapowanie14. Ostatni 

ca o ciowy opis uporz dkowany wed ug ci le 

sprecyzowanych kryteriów stworzy  w latach 

90. XX w. Aleksander Wilko 15. Radykalne 

zmiany, jakie w zakresie j zyka i jego u ywa-

nia dokona y si  w kolejnych latach (zapocz t-

kowane prze omowym rokiem 1989 – histo-

rycznym tak e w wymiarze j zykowo-komu-

nikacyjnym) jakkolwiek przynios y wiele prac 

szczegó owych i analitycznych po wi conych 

problematyce wariacjonistycznej, niewiele 

wzbogaci y teori  odmian j zykowych. Trzeba 

jednak odnotowa  rewizjonistyczne (z ac. revi-

sio – ‘ponowne widzenie’) propozycje Stanis a-

wa Gajdy16 i Aleksandra Kiklewicza17. Nale y 

w tym kontek cie szczególnie zaakcentowa  

opini  Gajdy, który mówi o zauwa alnym ju  

od lat 70. XX w. wyczerpywaniu si  potencja u 

modelu stratyÞ kacyjnego, co jest wywo ane nie 

tylko zmieniaj c  si  rzeczywisto ci  j zykow , 

ale tak e rozwojem samej dyscypliny18.
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19 Zob. np. A. Markowski, Polszczyzna ko ca XX wieku, Warszawa 1992.
20 I. Bajerowa, Wp yw techniki na ewolucj  j zyka polskiego, Wroc aw 1980, s. 60.
21 Tam e, s. 3–4. 
22 I. Bajerowa, Zarys historii j zyka polskiego 1939–2000, Warszawa 2003, s. 158.
23 Por. opini  D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wyk ady ze stylistyki, dz. cyt., s. 35. 
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medialna) [w:] Wspó czesne odmiany j zyka narodowego, red. K. Michalewski, ód  2004.
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medialn . T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice 2012; M. Kita, The 20th century: The era of media in 

the development of Polish language. „ .   ” 2015,  3 (9). 

http://medialing.spbu.ru/upload/Þ les/Þ le_1443644877_1446.pdf [dost p: 9.01.2017].
28 Przewodnik po stylistyce polskiej…, dz. cyt. 
29 B. Skowronek, Mediolingwistyka: wprowadzenie, Kraków 2013.
30 W. Ong, Oralno  i pi mienno : s owo poddane technologii, t um. J. Japola, Lublin 1992.

Nowa odmiana j zykowa: 
odmiana medialna
J zyk w mediach w tradycyjnych typologiach 

odmian j zykowych w niewielkim stopniu przy-

ci ga  uwag  badaczy – co zreszt  zrozumia e. 

Je li si  pojawia , to jako odmiana publicystycz-

na czy odmiana dziennikarsko-publicystyczna19. 

Niezale nie jednak od braku uobecniania j zy-

ka medialnego w przestrzeni j zyka polskiego 

zwi zki j zyka i mediów masowych interesowa-

y j zykoznawców. Da a temu wyraz Irena Ba-

jerowa, kiedy w szkicu j zykoznawczym z 1980 

roku stwierdza a stanowczo i jednoznacznie, e 

technika stanowi wa ny czynnik ewolucji j zy-

ka, jest bod cem wywo uj cym zarówno szcze-

gó owe, jak i ogólne zmiany j zykowe20. Uczona 

przekonywa a wówczas, by tworz c pe ny, wie-

lowymiarowy obraz determinacji zmian j zyko-

wych, znale  w nim miejsce na uwzgl dnienie 

roli techniki21. Dwadzie cia lat pó niej, w zary-

sowanej przez ni  panoramie dwudziestowiecz-

nej polszczyzny, pada propozycja (postawiona 

w trybie pytania), by najnowszy okres w jej dzie-

jach nazwa  medialn  dob  historii j zyka pol-

skiego, która nast puje po 1939 r., stanowi cym 

kres doby nowopolskiej22. 

W badaniach nad j zykiem w mediach 

przyjmuje si  – cho  niebezdyskusyjnie23 – ist-

nienie j zykowej odmiany medialnej24 (j zyka 

medialnego). Jak stwierdza Marian Bugajski, 

ma ona najwi kszy zasi g i oddzia ywanie, 

spe nia ró norakie funkcje, a ich realizacja po-

woduje upowszechnienie j zyka potocznego 

i wzmacnia wulgaryzacj 25. Ukszta towanie si  

odmiany medialnej potwierdzaj  te  Urszula 

ydek-Bednarczuk26 i Ma gorzata Kita27.

Wydziela si  jej cztery j zykowe (pod)od-

miany: prasow , radiow , telewizyjn  i interne-

tow , przypominaj c, e dawniej by y one kwa-

liÞ kowane jako publicystyczne (to podej cie 

przyj te w zbiorowej syntezie dyskursu medial-

nego)28. Tak e Bogus aw Skowronek proponu-

je, by mówi  o nast puj cych prototypowych 

j zykowych odmianach medialnych, dodaj c 

do tego repertuaru odmian  Þ lmow : (1) o pra-

sowej odmianie medialnej, (2) Þ lmowej odmia-

nie medialnej, (3) radiowej odmianie medialnej, 

(4) telewizyjnej odmianie medialnej, (5) inter-

netowej odmianie medialnej29. Kryterium nad-

rz dne stanowi tu technologia, co przywodzi 

na my l aforystyczne sformu owanie podtytu u 

klasycznej rozprawy Waltera Onga o wtórnej 

oralno ci: s owo poddane technologii30. 

Dominantami odmian medialnych s  takie 

zjawiska technologiczne i uj zykowione jed-

nocze nie jak: internetyzacja, ideologizacja, 
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31 B. Skowronek, Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarna, http://www.ispan.pl/Þ lm-i-media-

przeszlosc-i-przyszlosc.andrzej-gwozdz-magdalena-kempnapieniazpdf.pdf [dost p: 9.01.2017].
32 S. Gajda, Zró nicowanie j zyka…, dz. cyt., s. 73.
33 M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
34 S. Gajda proponuje nowy model zró nicowania j zyka – model komunikacyjny, uznaj c za podstawowe 

odmiany j zyka j zyk literacki, gwary i („chyba tak e”) argony, zob. S. Gajda, Zró nicowanie j zyka…, dz. cyt., 

s. 78.

instytucjonalna dyferencjacja, odbiorcza dy-

ferencjacja, aksjologizacja, tabloidyzacja oraz 

hybrydyzacja genologiczna31.

Pozycja odmiany medialnej
Dwudziestowieczne opisy konÞ guracji odmian 

j zykowych wykorzystuj  infograÞ k  jako for-

m  syntetyzowania wyników bada  i przemy-

le . By zwizualizowa  ca o ciowy uk ad j -

zykowy, pos uguj  si  zwykle wykresem w po-

staci drzewa klasyÞ kacyjnego, stosuj c tym 

samym uk ad pionowy. Zgodnie z metaforyk  

przestrzenn  ma on eksplicytne lub znajduj ce 

si  w prepozycji hierarchizowanie odmian: te 

w górze s  wa niejsze (z ró nych przyczyn) od 

tych umieszczonych ni ej32. 

Lektura wykresów mo e pod a  w dwóch 

kierunkach: z góry w dó  i z do u w gór . Wilko  

– podobnie jak poprzednicy – swój zasadniczy 

wyk ad typologiczny prowadzi „od góry”, od 

odmian najbardziej ogólnych (abstrakcyjnych), 

dochodz c do „odmianek” (ju  u ycie deminu-

tywu jest tu wymowne) rodzinnych, czyli obec-

nych w „najmniejszej jednostce spo ecznej”, 

i indywidualnych, w a ciwych jednostce. Ran-

g  poszczególnych odmian uporz dkowanych 

w kierunku schodz cym wyznacza te  po red-

nio liczba i obj to  po wi conych im tekstów 

naukowych. 

Praca Wilkonia koncentrowa a si  na poszu-

kiwaniu kryteriów wydzielania odmian, u o e-

niu ich w kilka poziomów i opisie w a ciwo ci 

foniczno-gramatycznych poszczególnych od-

mian. Autor, wprawdzie ostro nie, ale jednak 

wprowadza te  elementy tekstowe. Wa ny jest 

równie  postulat przyj cia optyki genologicz-

nej, tu bowiem, wed ug Wilkonia, tkwi kogni-

tywny potencja  bada  nad dyferencjacj  j -

zykow . W odniesieniu do odmiany medialnej 

w stan wiedzy o niej, zw aszcza na p aszczy nie 

genologicznej, wiele wnios a Maria Wojtak i jej 

bardzo inspiruj ce dzie o Gatunki prasowe33. To 

tak e wielki zbiorowy wysi ek badaczy z ró -

nych o rodków, co dokumentuje partia Dyskurs 

medialny w cytowanej ju  syntezie Przewodnik 

po stylistyce polskiej. Style wspó czesnej polsz-

czyzny.

Dalej idzie Skowronek, propagator autor-

skiej koncepcji mediolingwistyki, który postu-

luje jej charakter trans- i interdyscyplinarny 

oraz zintegrowanie w procedurze badawczej. 

Perspektywa, któr  przyj to w artykule, te  

ma charakter od do u, ale ów dó  znaczy tu co 

innego: dotyczy modelowego u ytkownika j -

zyka, jednostk  yj c  w okre lonym temporal-

nie i spacjalnie spo ecze stwie oraz komuniku-

j c  i komunikuj c  si  z innymi. 

J zykowy habitat wspó czesnego Polaka 

stanowi przestrze  komunikacyjna, w której 

centrum znajduj  si  takie „j zyki”34:

• j zyk potoczny

• j zyk oÞ cjalny/urz dowy (w rozumieniu 

konstytucyjnym)

• j zyk angielski

• odmiana medialna.

A zatem porusza si  on w przestrzeni policen-

trycznej.

Co przemawia za centralnym usytuowaniem 

odmiany medialnej – obok odmiany potocznej, 

urz dowej i j zyka angielskiego? 

J zyk potoczny, przypomnijmy pogl d Jerze-

go Bartmi skiego, to „pierwszy w kolejno ci 
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35 J. Bartmi ski, Styl potoczny [w:] Wspó czesny j zyk polski, dz. cyt., s. 115.
36 Tam e, s. 116.
37 Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483. 
38 Zob. A. Wiltos, Znaczenie art. 27 Konstytucji RP dla ochrony praw i wolno ci jednostki, http://www.mar-

szalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk16/08.pdf [dost p: 9.01.2017]; zob. te  J zyk polski jako j zyk 

urz dowy, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/4084-jezyk-polski-jako-

jezyk-urzedowy/ [dost p: 9.01.2017].
39 Na próbie ogólnopolskiej: reprezentatywna próba 1000 mieszka ców Polski w wieku 15 i wi cej lat. 

Znajomo  j zyków obcych, TNS czerwiec 2015 K.041/15, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/Þ le-

s/2015/06/K.041_Znajomosc_jezykow_obcych_O05a-15.pdf [dost p: 9.01.2017].
40 A. Szczypczyk-Klimek, Mowa korporacyjna – z o konieczne czy niekonieczne?, http://www.frang.pl/mowa-

korporacyjna-zlo-konieczne-czy-niekoniecznie/ [dost p: 9.01.2017].

przyswajania wariant j zyka, ten, którego uczy-

my si  jako dzieci i który potem d ugo jeszcze 

wystarcza nam do porozumiewania si  w co-

dziennych sytuacjach yciowych; j zyk naj-

prostszy, najbardziej konkretny, najbli szy”35. 

Wilko  traktuje go tak e jako j zyk o najwi k-

szym uzusie. Oba uj cia dope niaj  si , sta-

nowi c argument za tym, by uzna  zasadno  

pogl du Bartmi skiego, który widzi w odmia-

nie potocznej „centrum systemu stylowego j -

zyka”36.

Uznanie j zyka polskiego jako urz do-

wego ma zakotwiczenie i usankcjonowanie 

w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r.37 Artyku  27 stwier-

dza: „W Rzeczypospolitej Polskiej j zykiem 

urz dowym jest j zyk polski. Przepis ten nie 

narusza praw mniejszo ci narodowych wyni-

kaj cych z ratyÞ kowanych umów mi dzynaro-

dowych”38. A zatem osoba o polskim obywatel-

stwie – komunikuj c si  z urz dami/w instytu-

cjach pa stwowych w Polsce – stosuje j zyk 

polski i wymaga, by j zykowa reakcja urz du 

równie  dokona a si  w tym j zyku. Co wi cej, 

obywatel RP, komunikuj c si  z urz dami Unii 

Europejskiej, tak e mo e u ywa  urz dowego 

j zyka pa stwa polskiego. 

Od 1 maja 2004 r. Polska jest cz onkiem 

Unii Europejskiej. J zyki narodowe s  w niej 

otoczone szacunkiem i ochron , nie tylko 

w wymiarze emocjonalnym, ale tak e praw-

nym. Tym niemniej wzgl dy praktyczne uczy-

ni y j zyk angielski j zykiem wspólnym w ko-

munikacji Europejczyków, co zapocz tkowa a 

globalizacja (w tym m.in. globalizacja kulturo-

wa). W drugim dziesi cioleciu XXI w. blisko 

po owa Polaków pos uguje si  tylko j zykiem 

polskim, ale te  blisko po owa zna jaki  j zyk 

obcy. Z bada  przeprowadzonych w czerwcu 

2015 r.39 wynika, e najbardziej powszechnym 

w Polsce j zykiem obcym jest j zyk angiel-

ski. Dowodz  te  one, e znajomo  j zyków 

obcych jest powszechniejsza w ród ludzi m o-

dych, co wa ne w kontek cie tego artyku u, to 

bowiem ludzie m odzi przewa aj  te  w ród 

u ytkowników (nowych) mediów.

Wymagania rynku pracy i istnienie mi dzy-

narodowych korporacji wp ywaj  na komuni-

kacj  j zykow  jej pracowników. Pos uguj  si  

oni trzema odmianami j zykowymi; s  to: 1. j -

zyk rodzimy pracowników, czyli taki, jaki obo-

wi zuje w kraju, w którym przedsi biorstwo 

ma swój oddzia ; 2.  j zyk angielski – j zyk, 

którym z regu y pos uguje si , pracuj c w kor-

poracji; 3. korpomowa (j zyk korporacyjny) – 

s owa i zwroty powsta e na bazie s ów z j zyka 

angielskiego40. 

W kontakcie profesjonalnym j zyka an-

gielskiego i miejscowego powsta a zatem kor-

pomowa (corpospeak), w polskim przypadku 

nazwana korpopolszczyzn  lub Ponglish. Jest 

to urz dowy j zyk korporacji, który jest mie-

szank  s ów i terminów polskich, angielskich 

oraz okre le  bran owych. Ostatnia nazwa do 
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41 Jego próbka, chyba nieco wyolbrzymiona, znajduje si  w artykule prasowym: http://polska.newsweek.pl/

korpomowa-dla-poczatkujacych,107371,1,1.html [dost p: 9.01.2017].
42 Zob. S. Michalczyk, Spo ecze stwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego, Katowice 2008.

niedawna by a kojarzona wy cznie z Poloni  

zamieszkuj c  kraje angloj zyczne – g ównie 

Wielk  Brytani  i Stany Zjednoczone Ameryki 

Pó nocnej. Ten swego rodzaju koktajl j zykowy 

wykszta ci  si  na potrzeby szybszej i bardziej 

efektywnej komunikacji41. 

Odmiana medialna jest niezb dna w spo-

ecze stwie medialnym42, które wykszta ci-

o si  ju  w drugiej po owie XX w. W drugiej 

dekadzie XXI w. wchodzi w doros e ycie po-

kolenie, któremu od dzieci stwa towarzysz  

e-przedmioty (w tym e-booki, e-prasa, zmienia-

j ce do wiadczenie lektury zapisanego papieru 

na lektur  z ekranu e-czytnika) i e-technologie. 

Dla tej generacji wiat wirtualny stanowi habi-

tat oczywisty i naturalny, co nie oznacza, e za-

wsze bezpieczny. To pierwsze pokolenie, które 

wyros o z sieciowymi technologiami. Kontakt – 

tyle  bierny, co czynny – z j zykiem medialnym 

zaczyna si  ju  w dzieci stwie, cho  nieco pó -

niej ni  kontakt z j zykiem potocznym, a chyba 

równolegle z j zykiem angielskim. Ma on miej-

sce w wieku przedszkolnym, kiedy dokonuje si  

te  inicjacja medialna.

yj c w e- rodowisku, wspó czesny Po-

lak funkcjonuje te  w medialnej dobie j zyko-

wej. J zyk u ywany w komunikacji medialnej, 

zwyczaje j zykowo-komunikacyjne sta y si  

wa nym sk adnikiem kapita u kulturowego 

wspó czesnego cz owieka, który zyska  status 

nowomedialnego produsera. Nie mo na te  nie 

dostrzec udzia u j zyka angielskiego (in toto 

i w postaci zapo ycze  w komunikacji z u y-

ciem j zyka polskiego) w nowym rodowisku 

komunikacyjnym (asomatycznym, aspacjalnym, 

atemporalnym), jakim sta y si  nowe media. 

Znajomo  wymienionych odmian j zyka 

polskiego stanowi sk adnik to samo ci w wy-

miarze narodowym i (w znacznej mierze) poko-

leniowej. Ich nieznajomo  ma konsekwencje 

w postaci wykluczenia ze wspólnoty: spo ecz-

nego, kulturowego, cyfrowego.

Zako czenie
Przedstawione uzasadnienie uznania odmiany 

medialnej za konieczny sk adnik kapita u kultu-

rowego i kompetencji j zykowo-komunikacyj-

nej wspó czesnego Polaka oraz sk adnik cen-

trum polszczyzny XXI w. opiera si  w cz ci na 

danych pozaj zykowych. Wynika to ze sposobu 

opisu dyferencjacji j zykowej, przyj tego w tra-

dycji j zykoznawczej. 

Odmiana j zykowa, jeszcze niedawno s abo 

dostrzegalna w panoramie zró nicowania polsz-

czyzny, dynamicznie zaj a w niej wa n  pozy-

cj , wraz z b yskawicznym rozwojem mediów. 

Komunikacyjna ranga odmiany medialnej tkwi 

nie tylko w tym, czym s  media i nowe media 

dla dzisiejszego cz owieka-produsera. Nie tra-

c c statusu mediów, czyli po rednika, sta y 

si  te  one rodowiskiem, w którym cz owiek 

w XXI wieku przebywa i funkcjonuje – yje.


