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Wprowadzenie 

W połowie drugiej dekady XXI wieku jesteśmy świadkami ciekawego zjawiska. 

Oto media  tradycyjne, a przede wszystkim prasa  i  telewizja,  zaczynają  tracić 

swoje  medialne  wpływy  na  rzecz  mediów  społecznościowych.  Chodzi  tutaj 

przede wszystkim o przekazywanie ważnych  informacji dotyczących działania 

elit politycznych. Tym samym media tradycyjne stają się stopniowo zależne od 

wiadomości zamieszczanych w poszczególnych serwisach.  

  Drugim niezwykle ważnym aspektem, który stał się stałym elementem 

działalności mediów i samego świata polityki, jest proces mediatyzacji polityki. 

Coraz  większe uzależnianie się polityków od mediów (a także mediów od poli‐

tyki) sprawia, że ich relacje przenoszą się na różne płaszczyzny (m.in. do prze‐

strzeni  internetowej).  Znaleźć  tam  można  próby  nie  tylko  zainteresowania 

swoją osobą, ale i wywierania określonego wpływu. Ta ostatnia kwestia należy 

w głównej mierze do mediów.  

  Niniejszy  artykuł  poświęcony  jest  roli,  jaką  odegrał  serwis  społeczno‐

ściowy  Twitter  w  czasie  „afery  podsłuchowej”,  która  wybuchła  w  połowie 
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czerwca 2014 roku. Dziennikarze tygodnika „Wprost” (szczególnie Michał Ma‐

jewski  i  Sylwester  Latkowski) najpierw opublikowali  informacje o posiadaniu 

nagrań  kompromitujących  funkcjonariuszy państwowych wysokiego  szczebla, 

a  później zamieścili ich treść w Internecie. Rozpoczęła się medialna burza, któ‐

ra z przestrzeni internetowej w krótkim czasie przeniosła się do mediów trady‐

cyjnych, ustawiając agendę ważności informacji na kilka tygodni.  

  Artykuł jest próbą analizy zaistniałej sytuacji oraz weryfikacji następują‐

cych hipotez: po pierwsze, o coraz większym uzależnieniu środków masowego 

przekazu od mediów społecznościowych,  jeśli chodzi o pozyskiwanie  informa‐

cji, oraz, po drugie, że taka sytuacja powoduje coraz częstsze tworzenie agen‐

da setting. 

 

O aferze 

Poniższe  rozważania warto  rozpocząć  od  krótkiej  charakterystyki  istoty  oraz 

kontekstu  afery,  która pośrednio  przyczyniła  się  do  stworzenia  nowej  formy 

przekazywania  informacji  za  pomocą mediów  społecznościowych  na  szeroką 

skalę.  

  „Aferę podsłuchową1 ” można uznać za jeden z największych kryzysów, 

podczas  rządów Donalda Tuska. Można  zaryzykować  stwierdzenie,  że była  to 

również  jedna  z większych  afer,  która miała miejsce w  III  Rzeczypospolitej. 

Przez kilka  tygodni  temat  ten bulwersował opinię publiczną, stawiając polską 

scenę polityczną w trudnym położeniu. Każdego dnia czy tygodnia publikowa‐

no kolejne rozmowy, nowe  fakty czy szczegóły, które powodowały zawirowa‐

nia polityczne i niszczyły wizerunek poszczególnych polityków.  

                                                           
1 M. Wilgocki, Afera taśmowa dzień po dniu,  
http://wyborcza.pl/1,75478,16183461,Afera_tasmowa_dzien_po_dniu__KALENDARIUM_WYD
ARZEN_.html, 22.10.2014.  
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  Początek afery datuje się na 14 czerwca 2014 roku. To wtedy redakcja 

tygodnika „Wprost” zdecydowała się zamieścić na swojej stronie internetowej 

informacje o prezentacji w kolejnym numerze nagranych  rozmów z udziałem 

najważniejszych polityków w kraju2. Dwa dni później – 16 czerwca – dziennika‐

rze zamieścili na  łamach opublikowanego w papierowej wersji  tygodnika ste‐

nogramy z  nagranych rozmów. Bohaterami pierwszej rozmowy byli: ówczesny 

minister  spraw wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz  i prezes Narodowego 

Banku Polskiego – Marek Belka3. Rozmowa dotyczyła wielu  tematów, w  tym 

m.in. żądań Prezesa NBP, dotyczących dymisji ówczesnego ministra finansów, 

Jacka Rostowskiego, w  zamian  za  szeroko  rozumianą pomoc w kampanii wy‐

borczej. Druga  rozmowa  to  spotkanie  Sławomira Nowaka  i Andrzeja Parafia‐

nowicza,  która  dotyczyła  m.in.  problemów  żony  eksministra  z  urzędem  

skarbowym4.  

  W kolejnych tygodniach, za pośrednictwem „Wprost” opinia publiczna 

mogła m.in.  zapoznać  się  ze  stenogramami  rozmów:  Radosława  Sikorskiego 

z  Jackiem Rostowskim5, Pawła Grasia z Jackiem Krawcem6, Włodzimierza Kar‐

pińskiego z Jackiem Krawcem i Zdzisławem Gawlikiem czy Andrzeja Parafiano‐

wicza ze Sławomirem Nowakiem i Dariuszem Zawadką7.  

  Poza nagranymi osobami i kompromitującymi je słowami kontroli służb 

specjalnych poddany został sam tygodnik „Wprost”. Chodziło o to, w jaki spo‐

sób  i   z czyją pomocą redaktorzy dotarli do owych nagrań. Ostatecznie doszło 

                                                           
2 Afera podsłuchowa, http://www.wprost.pl/ar/452368/Afera‐podsluchowa/, 22.10.2014.  
3  A.  Burzyńska, M. Majewski,  S.  Latkowski,  C.  Bielakowski,  P.  Nisztor,  Afera  podsłuchowa, 
[w:] „Wprost” 2014, nr 25, s. 14‐22. 
4 Stenogram z rozmowy Nowaka z Parafianowiczem, 
http://www.wprost.pl/ar/452475/Stenogram‐z‐rozmowy‐Nowaka‐z‐Parafinowiczem/, 
22.10.2014.  
5 Dla Polski byłoby dobrze, [w:] „Wprost” 2014, nr 26, s. 34‐37.  
6 Tamże, s. 38‐40.  
7 Tamże, s. 41‐49.  
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do wejścia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do redakcji 

tygodnika w celu pozyskania danych  i plików cyfrowych  z  zapisanymi  rozmo‐

wami8.  

 

Rola Twittera w „popularyzacji” afery podsłuchowej 

Jak można było  zaobserwować,  serwis  społecznościowy Twitter9  stał  się  jed‐

nym  ze  strategicznych elementów,  które wpłynęły na  rozpowszechnienie  się 

informacji  o   całej  „aferze  podsłuchowej”.  Informacje  zamieszczane  przez 

dziennikarzy „Wprost” na Twitterze, a później  ich dalsze komentarze, agendę 

medialną i polityczną każdego kolejnego dnia. Telewizyjne czy radiowe serwisy 

informacyjne,  podając  źródło  informacji,  były  zmuszone  odwoływać  się  do 

tweetów zamieszczanych w serwisie przez dziennikarzy „Wprost”. Sytuacja ta 

zmuszała  również samych polityków  (szczególnie  tych związanych z aferą) do 

odpowiedzi na pytania, których woleliby uniknąć. W  tym miejscu warto więc 

krótko  scharakteryzować  miejsce  Twittera  w  polskich  realiach.  Prawidłowa 

analiza i sformułowanie trafnych spostrzeżeń pozwolą zrozumieć działanie me‐

                                                           
8  J.  Apelska,  K.  Kwiatkowski,  K.  Nowicka,  P.  Socha‐Jakubowska,  Zamach  na  >>Wprost<<, 

[w:] „Wprost” 2014, nr 26, s. 12‐27.  
9 Serwis powstał w 2006 roku. Jego twórcami (założycielami) są Jack Dorsey, Noah Glas, Evan 
Williams oraz Biz Stone. Udostępnia usługę mikroblogowania – odczytywania i wysyłania tzw. 
tweetów, czyli krótkich wiadomości, których objętość nie przekracza 140 znaków. Wiadomość 
wyświetlana  jest  na  stronie  użytkownika  (tzw.  timeline).  Ponadto  użytkownik  Twittera ma 
dostęp do stron osób, które obserwują zamieszczane przez niego wpisy – tzw. followersów. Za 
pierwszego  polityka,  który wykorzystał  Twittera  do  celów  politycznych,  uznaje  się  Baracka 
Obamę. W czasie wyborów prezydenckich w 2008  roku serwis był  jego nieodłącznym narzę‐
dziem  komunikacji  politycznej.  Twitter  zaistniał  również  w  trakcie  wyborów  prezydenckich 
w  Iranie w czerwcu 2009 roku. Za jego pomocą opozycja irańska informowała świat o fałszer‐
stwach wyborczych. Twittera ceni się za prostotę i zwięzłość, powodującą maksymalne skróce‐
nie czasu dzielącego myśl  i  jej graficzny zapis od  jej adresatów, zob. T. Chrząstek, Twitter za‐
miast porannej prasy,  [w:] M. Kaczmarczyk, D. Rott, Problemy konwergencji mediów, Sosno‐
wiec‐Praga 2013, s. 213. 
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chanizmów  przepływu  informacji  z   mediów  społecznościowych  do  tradycyj‐

nych środków masowego przekazu.  

  Opisywanie Twittera z perspektywy  liczby  jego użytkowników  jest, po‐

dobnie  jak w przypadku  innych mediów społecznościowych10, zadaniem dość 

karkołomnym.  Wszystko  dlatego,  że  liczba  użytkowników  wykorzystujących 

tego  typu serwisy zmienia się w sposób dynamiczny. Co więcej, nawet poda‐

wane wyniki mogą  odbiegać w  sposób  zdecydowany  od  rzeczywistości  obo‐

wiązującej wewnątrz  serwisu. Dlatego wszelkie dane dotyczące popularności 

należy traktować w sposób szacunkowy, sygnalizujący jedynie pewien trend. 

  Twitter jest stosunkowo mało popularnym serwisem społecznościowym 

w   Polsce. W  porównaniu  z  Facebookiem można  powiedzieć,  że  niszowym. 

Wskazywałyby  wyniki  badań  prowadzonych  przez  wiele  ośrodków.  Jedną 

z   agencji, zajmujących się wnikliwą analizą  ilościową,  jest grupa „We Are So‐

cial11”. W  lutym  bieżącego  roku  przeprowadziła  badania,  które  obejmowały 

swoim zasięgiem cały  świat. Brano pod uwagę populację danego kraju,  liczbę 

użytkowników  Internetu, mediów  społecznościowych,  rodzaj  używanych  na‐

rzędzi komunikacyjnych czy czas spędzany w przestrzeni internetowej. Jak po‐

kazują wyniki badań, Polska posiada jeden z wyższych współczynników stosun‐

ku liczby ludności do liczby użytkowników Internetu (65%)12. W ogólnej liczbie 

internautów grupa obliczyła również  liczbę użytkowników mediów społeczno‐

ściowych. W  tym zestawieniu znalazły się m.in. Facebook  i Twitter. Pokazana 

została ogromna  różnica w popularności pomiędzy oboma  serwisami,  co po‐

twierdza wcześniejszą tezę o niszowym charakterze serwisu (por. wykres 1).  

                                                           
10 Zob. World Internet Project Poland, Warszawa 2013.  
11 Agencja powstała w 2008 roku. Swoimi działaniami i badaniami powiązuje media społeczno‐
ściowe m.in. z public relations czy najnowszymi trendami w marketingu.  
12 Liczba  ludności – 38,383 mln,  liczba użytkowników  Internetu – 24,969  (stan na 02.2014r.), 
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/30835475#, 22.10.2014. 
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Wyk.  1.  Korzystanie  z mediów  społecznościowych  przez  polskich  użytkowników  Internetu 
(dane procentowe). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/30835475#, 10.05.2014. 

 

  Jednakże pomimo niszowego charakteru serwisu widać znaczny wzrost 

jego  popularności  wśród  użytkowników.  Megapanel  PBI/Gemius  w  oparciu 

o   swoją metodologię13 obliczył wzrost  liczby użytkowników  serwisu na prze‐

strzeni  dwóch  lat  (okres  01.2012‐08.2014).  Wyniki  pokazują,  że  w  okresie 

trwania  badania  liczba  użytkowników  Twittera  wzrosła  o  ponad  1  mln 

(z ok. 1,4 mln do 2.8 mln)14. 

                                                           
13 Twórcy metodologii brali pod uwagę liczbę ogółu internautów korzystających ze strony twit‐
ter.pl.  Należy  zatem  założyć,  że  część  z  tych  użytkowników  nie  posiada  konta  w  serwisie, 
a  odwiedziła go wyłącznie w celu przeglądania określonych treści.  
14 Twitter z kolejnym rekordem w Polsce – już 2,8 mln użytkowników, 
 http://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/twitter‐z‐kolejnym‐rekordem‐w‐polsce‐juz‐2‐8‐mln‐
uzytkownikow, 22.10.2014. 
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  W oparciu o  zaprezentowane dane, pokazujące małe  zainteresowanie 

serwisem, nasuwa  się pytanie, w  jaki  sposób Twitter  stał  się kluczowym ele‐

mentem w czasie „afery podsłuchowej”. Odpowiedzią na nie  jest zaprezento‐

wanie  przekroju  społecznego  użytkowników  serwisu,  a  szczególnie  ich  co‐

dziennych zajęć czy profesji. Twitter to domena przede wszystkim polityków15 

i   dziennikarzy16. Do  tego można  dodać  również  popularnych  dziś  blogerów, 

którzy bardzo  często  stają  się niejako  liderami opinii publicznej. Tym  samym 

Twitter stał się areną wymiany  informacji zarówno pomiędzy środkami maso‐

wego przekazu (przede wszystkim prasą i telewizją, jak i między samymi polity‐

kami). Twitter można uznać za „broń taktycznego rażenia”, ponieważ nie  jest 

istotne, jak wiele osób (tzw. followersów, a więc użytkowników obserwujących 

danego polityka) zobaczy tweeta. Wystarczy, że zobaczy go jeden dziennikarz, 

który następnie sprawi, że zobaczy go połowa mieszkańców Polski.  

  Ta ostatnia kwestia okazuje się kluczowa. Twitter tak naprawdę stał się 

dodatkowym  pośrednikiem  w  przekazywaniu  informacji  opinii  publicznej, 

wspomagającym media tradycyjne17, które stały się  (lub powoli stają się)  jed‐

nym  z  elementów  ugruntowanych  teorii  komunikacji  politycznej18.  Potwier‐

dzeniem tej tezy może być najnowszy raport z wyników badań Instytutu Moni‐

                                                           
15 Social Footprint. Czerwiec 2014. Politycy ciekawsi od piłkarzy, 
http://napoleoncat.com/blog/social‐footprint‐czerwiec‐2014‐politycy‐ciekawsi‐od‐pilkarzy/, 
22.10.2014. 
16 Kuźniar, Borek  i Pol na czele, Węglarczyk najaktywniejszy  (TOP100 dziennikarzy na Twitte‐
rze),  
http://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/kuzniar‐borek‐i‐pol‐na‐czele‐weglarczyk‐
najaktywniejszy‐top100‐dziennikarzy‐na‐twitterze, 20.10.2014. 
17  Autor  niniejszego  tekstu  opisywał  zależności  pomiędzy  tradycyjnymi mediami  a  nowymi 
mediami (szczególnie mediami społecznościowymi) w kontekście komunikacji politycznej. Zob. 
B. Machnik, The Place of Twitter  in the Process of Political Communication, [w:] „e‐Politikon” 
nr 9/2014, http://oapuw.pl/e‐politikon‐nr‐92014/, s. 86‐109.  
18  Zob. B. Dobek‐Ostrowska, Komunikowanie polityczne  i publiczne, Warszawa 2006,  s. 142‐
155.  
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torowania Mediów19 z sierpnia 2014 roku. Raport obejmował okres dwóch lat 

(01.08.2012 – 31.07.2014)  i ponad 21 tys. publikacji z polskich mediów, które 

odnosiły  się  do  informacji  zaczerpniętych  z mediów  społecznościowych.  Już 

w  jednym z pierwszych zdań raportu możemy przeczytać: Z badania IMM wy‐

nika,  że regularne powoływanie się na  informacje zaczerpnięte z social media 

stało się powszechną praktyką w polskiej prasie, radiu i TV20.  

  W przypadku Twittera warto wyszczególnić dwa fakty z prezentowane‐

go  raportu, które stricte  łączą się z  tematyką niniejszego artykułu. Co więcej, 

„afera podsłuchowa” miała znaczący wpływ na uzyskany rozkład wyników. Jak 

wynika z badań, Twitter jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o cytowalność 

w  mediach  tradycyjnych  (47%  wszystkich  cytowań)  i  nieznacznie  wygrywa 

z  Facebookiem (46%). Na trzecim miejscu, z ogromną stratą znajduje się You‐

Tube z 5% cytowań (por. wykres 2).  

Należy  wspomnieć,  że  największy  wzrost  liczby  cytowań  (z  400  do 

ok. 1200) miał miejsce w  czerwcu  2014  roku,  a więc w momencie wybuchu 

„afery podsłuchowej”. To wtedy media tradycyjne najczęściej odwoływały się 

do  informacji  zamieszczanych  na  Twitterze  (szczególnie  z  kont  redaktorów: 

Michała  Majewskiego,  Sylwestra  Latkowskiego  oraz  oficjalnego  konta 

„Wprost”). Dla porównania w czerwcu 2013 roku  liczba ta była o połowę niż‐

sza. Drugim  istotnym elementem  jest wyraźnie wzrastający trend cytowań  in‐

formacji z mediów społecznościowych (por. wykres 3).   

                                                           
19 W dalszej części artykułu nazywany IMM. 
20 >>Społeczna Agencja Prasowa<< to nie przejściowa moda. Raport IMM na temat wykorzysta‐
nia treści z social media przez media tradycyjne,  
http://www.instytut.com.pl/dla_mediow#/details/72ab6641d65f381dc3b28267e7c7138f, 
22.10.2014. 
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Wyk. 2. Udział cytowań informacji z mediów społecznościowych w ogólnej liczbie cytowań. 

 
Źródło:  >>Społeczna Agencja  Prasowa<<  to  nie  przejściowa moda.  Raport  IMM  na  temat 
wykorzystania treści z social media przez media tradycyjne, 
http://www.instytut.com.pl/dla_mediow#/details/72ab6641d65f381dc3b28267e7c7138f, 
20.10.2014.  

 
Wyk. 3. Liczba cytowań  informacji z mediów społecznościowych na przestrzeni czasu w po‐
dziale na kanały. 

 
Źródło:  >>Społeczna Agencja  Prasowa<<  to  nie  przejściowa moda.  Raport  IMM  na  temat 
wykorzystania treści z social media przez media tradycyjne, 
http://www.instytut.com.pl/dla_mediow#/details/72ab6641d65f381dc3b28267e7c7138f, 
20.10.2014.   
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  Jak widać, Twitter  jest najczęściej cytowanym przez polskie media ser‐

wisem społecznościowym, a także tym, który osiągnął najwyższy wzrost  liczby 

użytkowników  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat,  na  co  słusznie  zwraca  uwagę 

IMM21. Poza wyraźnie widoczną sinusoidą  liczby cytowań, która zapewne bie‐

rze się z rangi zamieszczanych tam informacji (bardziej lub mniej ciekawych dla 

społeczeństwa), warto  zwrócić uwagę na punkt kulminacyjny  liczby cytowań. 

Było to w czerwcu 2014 roku, a więc w czasie wybuchu „afery podsłuchowej”. 

Na tym przykładzie widać, jak wielką rolę odegrał Twitter w jej „popularyzacji” 

(i  odwrotnie).  Jak  się  później  okazało,  cytowalność  Twittera  niosła  za  sobą 

wzrost  liczby  followersów  śledzących wpisy dziennikarzy, którzy byli autorami 

tekstów dotyczących afery  i głównymi przekaźnikami  informacji pomiędzy  in‐

formatorami  a  opinią  publiczną.  Tak  było  np.  u Michała Majewskiego,  który 

zauważył wyraźny wzrost liczby osób obserwujących jego profil (por. grafika 1). 

 

Graf. 1. Szacunkowy wzrost liczby followersów po wybuchu afery. 

 
Źródło: Oficjalny profil dziennikarza „Wprost” Michała Majewskiego, 
https://twitter.com/MajewskiMichal/status/524870407976128512, 22.10.2014.  

 

  Jak wcześniej wspomniano,  jedną  z wiodących  grup  na  Twitterze  są 

dziennikarze. Według medioznawcy, Tomasza Gackowskiego, obecność dzien‐

nikarza  na  Twitterze  to  warunek  minimum22.  Dziennikarka  „Polsat  News”, 

Agnieszka Gozdyra, uważa z kolei, że obecność dziennikarza w tym serwisie nie 

                                                           
21 >>Społeczna Agencja Prasowa<< ..., 22.10.2014.  
22  Dziennikarz  na  Twitterze  ma  przewagę  i  informacje  z  pierwszej  ręki  (opinie), 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dziennikarz‐na‐twitterze‐ma‐przewage‐i‐informacje‐z‐
pierwszej‐reki‐opinie, 20.10.2014. 
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jest obowiązkowa, ale jednocześnie zaznacza, że powinien posiadać tam konto. 

Dodaje, że obecność na Twitterze pozwala na otrzymanie szybkiej wiadomości: 

pojawia się tam wiele newsów. Coraz częściej politycy korzystają z portali spo‐

łecznościowych,  żeby o czymś powiedzieć. Takie  informacje pojawiają się naj‐

pierw  na  Twitterze,  a  dopiero  potem  w  tradycyjnych mediach.  Dziennikarz, 

który  jest tam aktywny, ma pewną przewagę23. Podobny tok myślenia wystę‐

puje u samych polityków, dla których Twitter może być doskonałym sposobem 

na wzrost cytowalności. Zwraca na to uwagę były europoseł Adam Bielan, któ‐

ry w kwartalniku „Nowe Media” napisał: W dzisiejszej polityce coraz bardziej 

istotna jest cytowalność. Politycy, których nie ma na Twitterze czy Facebooku, 

tę cytowalność mają o wiele mniejszą niż ci, którzy sygnalizują swoją obecność 

(…). Dziennikarze mają ułatwione zadanie. Możemy zaobserwować, że częściej 

dzwonią do polityków obecnych na Twitterze24 . 

  Od momentu  upowszechnienia  się  Twittera w  polskiej  rzeczywistości 

(ze względu  na  grupy  przeważające  na  portalu)  obowiązywał  podobny  sche‐

mat. Polityk chcący zaistnieć w mediach tradycyjnych zamieszczał na Twitterze 

kontrowersyjny lub atrakcyjny medialnie wpis. Dziennikarz, który często szukał 

informacji, „przechwytywał go”  i nadawał mu nowe  życie, ale  już w mediach 

tradycyjnych,  odwołując  się  do  niego  czy  nawet  cytując wprost.  Taki model 

postępowania  –  niezagrażający  żadnej  ze  stron  –  obowiązywał  do momentu 

afery podsłuchowej. Innymi słowy, świat polityki i dziennikarstwa na Twitterze 

żył w symbiozie25. 

                                                           
23 Tamże. 
24 A. Bielan, Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną, [w:] „Nowe Media” 2013, 
nr 6, s. 125. 
25 Zob. B. Machnik, Partyjne media? Analiza  relacji na  linii media‐władza  [w:]  L. Karczewski, 
H. Kretek  (red.),  Etyczny  wymiar  odpowiedzialnego  biznesu  i  konsumeryzmu  na  początku 
XXI wieku, Racibórz 2013, s. 97‐106.  
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  „Afera podsłuchowa” zaburzyła  istniejący porządek w sposób znaczący 

z   dwóch  powodów.  Po  pierwsze, w  tym  przypadku  to  dziennikarze  przejęli 

inicjatywę  i  narzucili  agendę medialną,  której  politycy  nie  byli w  stanie  się 

przeciwstawić. Przykładem tego może być chyba najpopularniejszy tweet poli‐

tyczny, odnoszący się do afery, autorstwa ówczesnego premiera Donalda Tu‐

ska (por. grafika 2). To właśnie media tradycyjne odwoływały się do słów wy‐

powiadanych przez polityków w nagranych  rozmowach  i wymagały odpowie‐

dzi. Dziennikarze byli również w tamtym czasie grupą przeważającą na Twitte‐

rze, która nadawała ton rozmowie między politykami. 

 

Graf. 2. Oficjalna odpowiedź premiera RP dot. „afery podsłuchowej”. 

 

Źródło: Oficjalny profil na Twitterze premiera RP Donalda Tuska, 
https://twitter.com/donaldtusk/status/477834553806307328, 20.10.2014. 

 

  Drugim powodem  zaburzenia wcześniejszego  schematu postępowania 

było zamieszczenie informacji na Twitterze o posiadaniu nagrań i opublikowa‐

niu ich w  przeciągu kilku dni (por. grafika 3). Takie działanie doprowadziło do 

tego,  że  cała  opinia  publiczna  żyła  już  informacją  o  fakcie,  który  jeszcze  nie 

miał miejsca. Można stwierdzić, że spowodowało to tzw. efekt kuli śnieżnej.  
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Graf. 3. Informacja redaktora naczelnego „Wprost” o opublikowaniu nagrań z afery podsłu‐
chowej. 

 

Źródło: Oficjalny profil redaktora naczelnego „Wprost” Sylwestra Latkowskiego, 
 https://twitter.com/LatkowskiS, 22.10.2014.  
 

  W  zaprezentowanych  na  grafikach wpisach warto  zwrócić  uwagę  na 

opcję „podaj dalej”. Można ją bez wątpienia uznać za swoisty „efekt kuli śnież‐

nej  2.0”  –  czyli  rozpowszechnienie  danego  (nie  swojego  autorstwa)  tweetu 

wśród  followersów  użytkownika,  który  zdecydował  się  na  jej  zastosowanie. 

Pozwala to na udostępnienie  informacji na nieokreśloną skalę. Im więcej „po‐

daj dalej” (określane dalej skrótem „RT” – z ang. retweet), tym większy zasięg 

oddziaływania zawartej w  tweecie  informacji. W przypadku premiera RP była 

to niebagatelna liczba 361 RT. Również w przypadku informacji tygodnika mie‐

liśmy do czynienia z dużą wartością RT, która zwiększała się wraz z kolejnymi 

dniami, kiedy afera podsłuchowa była tematem numer jeden w mediach26.  

Podczas „afery podsłuchowej” można było również zaobserwować coś, 

co autor niniejszej publikacji nazwał polityką retweetu. Były to działania dzien‐

nikarzy  (oraz  pozostałych  użytkowników  Twittera),  polegające  na masowym 

przekazywaniu  tweetów  innych  użytkowników,  które  były  związane  z  aferą 

                                                           
26 Świadczy o tym chociażby tweet Michała Majewskiego, który informował, ż istnieją kolejne 
nagrania,  gdzie  jednym  z  nagranych  jest  były wicepremier, mecenas  Roman  Giertych.  Ten 
tweet doczekał się 224 RT. Zob. Oficjalny profil na Twitterze dziennikarza Michała Majewskie‐
go, https://twitter.com/MajewskiMichal/status/484761569973506050, 20.10.2014. 
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podsłuchową i  faktami jej dotyczącymi. Tego typu działanie po raz kolejny po‐

wodowało, że żaden inny temat nie był w stanie przebić się do opinii publicznej 

i utrzymać się w  jej  świadomości przez dłuższy czas. Doskonałym przykładem 

prowadzenia skutecznej polityki  retweetu  jest działanie  redaktora naczelnego 

„Wprost”, Sylwestra Latkowskiego. Przy pomocy strony www.twittonomy.com 

można zaobserwować stosowanie tego typu działań w czasie wybuchu  i trwa‐

nia  afery.  Poniższa  grafika  prezentuje  jedynie wycinek  RT,  które  zastosował 

redaktor naczelny.  

 

Nowy wymiar mediatyzacji polityki i agenda setting 

Jak wcześniej wspomniano, „afera podsłuchowa” zmieniła (lub zmodyfikowała) 

pewne mechanizmy,  które obowiązywały dotychczas w portalach  społeczno‐

ściowych  w  relacjach media‐polityka. Można  do  nich  bezsprzecznie  zaliczyć 

proces pogłębiającej się mediatyzacji polityki i zmiany funkcjonowania agenda 

setting. Warto zasygnalizować momenty, w których afera podsłuchowa pozwo‐

liła popatrzeć na te procesy z innej strony.  

Socjolog Manuel Castells stwierdził, iż żyjemy z mediami i przez media , 

zwracając uwagę na niezwykle ważną rolę przyimka „z” oraz spójnika „i” w tym 

zdaniu. Zdaniem Castellsa media mogą występować w dwóch rolach. Mogą być 

zarówno aktorem społecznym (poziom mikro), instytucjami (poziom mezo), jak 

i   kreatorami wartości  i przekazów . Walery Pisarek termin „mediatyzacja” ro‐

zumie  jako  proces  pośrednictwa mediów w  poznawaniu  świata; wpływanie 

przez media na postrzeganie przez człowieka rzeczywistości niedostępnej bez‐

pośredniemu doświadczeniu wraz z konsekwencjami takiego pośrednictwa . 
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Graf. 4. Polityka retweetu w wykonaniu redaktora naczelnego „Wprost”. 

 

Źródło: Analizy kont użytkowników Twittera,  
http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=LatkowskiS, 22.10.2014. 

 

  W  literaturze  zagranicznej można  znaleźć wiele  interpretacji  zarówno 

tego terminu, jak i całego procesu. Z wielu podejść przywołać należy kilka klu‐

czowych. Warto wspomnieć w tym miejscu o wynikach prac włoskiego polito‐

loga, Gianpietra Mazzoleniego oraz niemieckiego badacza Winfrieda Schulza. 

Wskazani autorzy  „mediatyzację” opisali w dwóch perspektywach. Po pierw‐

sze, w perspektywie ogólnej,  gdzie określili  ją  jako problematyczne współist‐

nienie  lub konsekwencje rozwoju mediów masowych27. Po drugie, w odniesie‐

niu  do  polityki,  które  z  punktu  niniejszej  pracy  jest  najważniejsze,  gdzie  ich 

                                                           
27 G. Mazzoleni, W. Schulz, Mediatization of Politics: A Challenge for Democracy?, [w:] „Politi‐
cal Communication” nr 16, 1999, s. 249. 
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zdaniem  zmediatyzowana polityka  jest polityką, która utraciła  swoją autono‐

mię, stała się zależna w jej centralnych funkcjach od mediów masowych i nieu‐

stannie  jest modelowana przez  interakcje z mediami masowymi28. Autorzy za‐

znaczają,  że parlamenty czy partie nadal posiadają władzę  i kontrolują sytua‐

cję,  jednakże  są niejako  zmuszone do podporządkowania  się  logice działania 

mediów. Stąd też Mazzoleni  i Schulz wspominają o „problematycznym współ‐

działaniu”29. W kwestii ogólnego rozumienia pojęcia mediatyzacji zasygnalizo‐

wać należy analizę samego Schulza. Dla niego bowiem mediatyzacja to zmiany 

połączone  ze  środkami  komunikowania  i  ich  rozwojem.  Procesy  zmiany  spo‐

łecznej, w których media grają kluczową rolę30. Schulz ulokował mediatyzację 

w kontekście zmiany społecznej, gdzie media odgrywają kluczową rolę i  mogą 

być  definiowane  jako:  przedłużenie,  zastępowanie,  wymieszanie  lub  

dostosowanie31. 

  Jak można zauważyć, każda z tych definicji kładzie nacisk na centralną 

 – wręcz strategiczną –  rolę mediów. Pokazują to m.in. definicje Pisarka i due‐

tu Mazzoleni‐Schulz. Fragment  jednej z nich mówi o poznawaniu świata  i rze‐

czywistości wyłącznie za pośrednictwem mediów. Jednym z takich światów jest 

polityka,  dlatego wyodrębniono  osobną  dyscyplinę  naukową  –  naukę  o me‐

diach, która bada m.in. proces mediatyzacji polityki.  

  Jako  teoria społeczna, mediatyzacja polityki pojawiła się w 1990  roku. 

Twórcą  terminu był  John Thompson, który w opracowaniu  Ideology and Mo‐

dern Culture zdefiniował to pojęcie jako zapośredniczenie odbioru rzeczywisto‐

ści społecznej przez media, a także analizę konsekwencji proliferacji komunika‐

                                                           
28 Tamże, s. 250.  
29 Cyt. za: M. Molęda‐Zdziech, Czas celebrytów…, s. 40. 
30 Tamże, s. 40. 
31 Tamże, s. 40‐44. 
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cji medialnej dla społeczeństwa  i polityki32. Można stwierdzić, że mediatyzacja 

polityki  oznacza  tendencje  do  pozyskiwania  informacji  dotyczących  polityki 

wyłącznie przez źródła medialne, a w szczególności za pośrednictwem telewizji 

i  Internetu33. Podkreślić należy coraz bardziej rozrywkowy  i oparty na kontro‐

wersjach charakter odbierania polityki za pośrednictwem mediów, na co zwra‐

ca uwagę Knut Hickethier:  (…) polityka  zaczęła  się dopasowywać do medial‐

nych potrzeb  i  form prezentacji np. pod wpływem telegeniczności wypowiedzi 

i wydarzeń34. Podobnego zdania jest Peter Dahlgren mówiący o konstruowaniu 

polityki przez media (elementy konstruktywizmu)35.  

  Bardzo duży wkład w rozumienie mediatyzacji polityki na polskim grun‐

cie  włożył  Zbigniew  Oniszczuk  w  swoim  artykule  pt.  „Mediatyzacja  polityki 

i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji”36. W powyższej pracy 

Oniszczuk dokonuje kompleksowej analizy paradygmatów związanych z rozwo‐

jem  relacji media‐polityka,  a  także  szczegółowo  rozgranicza  i  tłumaczy m.in. 

pojęcie mediatyzacji polityki. Autor ten mediatyzację polityki, w oparciu o pa‐

radygmat instrumentalizacji37, rozumie jako proces narzucania systemowi poli‐

                                                           
32 Cyt. za: E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Lu‐
blin 2014, s. 111.  
33 Tamże, s. 114. 
34 Cyt. za: M. Molęda‐Zdziech, Czas celebrytów…, s. 105.  
35 Zob. T. Olczyk, Politrozrywka  i popperswazja. Reklama  telewizyjna w polskich kampaniach 
wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, s. 94‐96.  
36  Zob.  Z. Oniszczuk, Mediatyzacja  polityki  i  polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych 
relacji, [w:] „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4, s. 11‐21. 
37 W paradygmacie instrumentalizacji powiązania między mediami a polityką zdominowane są 
przez dążenie do dominacji  jednego  lub drugiego systemu. Oniszczuk wyszczególnia dwa wa‐
rianty wzajemnych relacji. Pierwszy, gdzie przewagę ma system medialny nad systemem poli‐
tycznym. W tym rozumieniu media, a szczególnie telewizja, mają znaczący wpływ na decyzje 
i  działania polityczne. W takim wariancie media stają się samodzielną siłą polityczną, a instytu‐
cje polityczne tracą własną autonomię. Drugi wariant zakłada dominację systemu politycznego 
i utratę autonomii przez system medialny. Media traktuje się jako narzędzie systemu politycz‐
nego, wykorzystywane do  realizacji określonych celów. Sfera polityki ma  znaczący wpływ na 
działanie mediów, tamże, s. 12. 
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tycznemu reguł  i  logiki działania właściwej środkom komunikowania masowe‐

go38. Oniszczuk wyszczególnia  również  relacje pomiędzy mediami masowymi 

a sferą polityki, sprowadzając  je do czterech  funkcji: kontrolnej, definiowania 

kryzysów, korygującej oraz stymulującej decyzje personalne39.  

  Z  punktu  widzenia  niniejszych  rozważań  są  to  funkcje  strategiczne. 

Funkcja kontrolna sprowadza się do zagwarantowania działań demokratyczne‐

go  państwa  poprzez  sprawowanie  kontroli  nad władzą  i  jej  poczynaniami40. 

Bardzo często w   tym kontekście media określa się  jako watchdog of govern‐

ment. Jest to nawiązanie do zadań dotyczących kontroli i krytyki rządzących41. 

Druga funkcja dotyczy roli mediów w definiowaniu kryzysów. Media wyłapują 

bądź  inicjują  sytuację,  którą  określają mianem  „kryzys”.  Bardzo  często  przy 

tego  typu  kwestiach  media  dążą  do  dużego  skrótu,  nie  pokazują  sprawy 

w szerszym kontekście,  itp. Korygująca funkcja mediów stawia  je w roli rzecz‐

nika zmiany działań władzy.  Łączy się  to bardzo często z wywieraniem na nią 

presji. Bardzo często ta  funkcja prowadzi do zmiany decyzji  i działań politycz‐

nych. W takich sytuacjach nacisk mediów może mieć fundamentalne znaczenie 

dla ewentualnych decyzji  i działań politycznych. Ostatnia  funkcja – dotycząca 

stymulowania decyzji personalnych –  sprawia,  że medialna krytyka poczynań 

władzy ma często wymiar personalny42. Próba odwlekania ewentualnych decy‐

zji personalnych może doprowadzić m.in. do spadku zaufania społecznego. 

  „Afera podsłuchowa” i jej obecność na Twitterze pokazała dwa wymia‐

ry. Pierwszy potwierdza, że współzależność mediów i polityki jest dziś elemen‐

tem  nieodłącznym.  Ciekawym  problemem w  tym  przypadku  jest  określanie 
                                                           
38 Tamże, s. 14. 
39 Tamże, s. 15‐16.  
40 Tamże, s. 15. 
41 W. Piątkowska‐Stepaniak, Granice wolności mediów, [w:] L. Pokrzycka, W. Micha (red.) Me‐
dia a demokracja, Lublin 2007, s. 143. 
42 Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów…, s. 16.  
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przez media,  kiedy mamy  do  czynienia  z  kryzysem. W  tego  typu  sytuacjach 

media przeważnie używają skrótów, a wręcz wyrywają określone zdania z kon‐

tekstu. Te najbardziej kontrowersyjne, emocjonujące  i elektryzujące z punktu 

widzenia opinii publicznej. Tak też było w przypadku zamieszczania na Twitte‐

rze fragmentów rozmów nagranych polityków (por. grafika 5).  

 

Graf. 5. Przykład zdania wyrwanego z kontekstu. 

 

Źródło: Oficjalny profil na Twitterze dziennikarza Michała Majewskiego,  
https://twitter.com/MajewskiMichal/status/477901339058794496, 22.10.2014. 

 

  W powyższym przykładzie najbardziej kontrowersyjne okazało się zda‐

nie  ówczesnego ministra  na  temat  jednego  z  programów  rozwojowych  pań‐

stwa. Opinię publiczną uderzyła przede wszystkim wulgarna  forma wyrażenia 

zdania, która  została  szczególnie wyodrębniona przez dziennikarzy  i  zamiesz‐

czona na Twitterze. Można zauważyć po raz kolejny dużą liczbę RT, co wskazu‐

je na to, że tweet znalazł wielu odbiorców.  
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  Drugi wymiar „afery podsłuchowej” na Twitterze pokazał, że w niektó‐

rych przypadkach politycy  skłonni  są  stronić od mediów  i nie  zabiegać o  ich 

uwagę. Jest to, zatem odwrotność tego, co o mediatyzacji napisał m.in. Tomasz 

Gackowski,  który  wspomina,  że  politycy  zdają  sobie  sprawę  z  tego,  że  ich 

>>być<< albo >>nie być<< w polityce wiąże się z ich obecnością w mediach43.  

W czasie afery podsłuchowej można było  to zaobserwować na dwóch 

płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła aktywności na Twitterze. Dał  się  zauważyć 

wyraźny  brak  aktywności  polityków  Platformy  Obywatelskiej,  a  więc  partii, 

z której szeregów wywodziło się najwięcej osób nagranych. Politycy świadomi 

ogromnej siły przebicia każdego tweeta w tym okresie, nie zdecydowali się na 

zamieszczenie żadnego komentarza – nawet neutralnego. 

  Druga  płaszczyzna  to  brak wypowiedzi medialnych  przede wszystkim 

dla telewizji. W medioznawstwie w nawiązaniu do mediów społecznościowych 

powstała tzw. idea Real Time Web, czyli krótko mówiąc idea „dziania się” i ko‐

munikacji w czasie rzeczywistym44. Główną zaletą tej idei są rozwiązania zmie‐

rzające do ciągłej aktualizacji treści (live search). Ponadto Real Time Web cha‐

rakteryzuje się niezwykłą szybkością nadawania  i przepływu  informacji45.  Idea 

ta najlepiej jest widoczna właśnie w przypadku Twittera. Podczas afery podsłu‐

chowej można było zauważyć ożywioną dyskusję zarówno wewnątrz serwisu, 

pomiędzy użytkownikami mikrobloga, jak i odnoszącą się do sytuacji dziejących 

się na zewnątrz. Tak było w przypadku  jednej z konferencji premiera Donalda 

Tuska, po wtargnięciu ABW do redakcji „Wprost”. Relacjonowana przez telewi‐

                                                           
43  T. Gackowski, Władza na dywaniku.  Jak polskie media  rozliczają  polityków?,  Toruń 2013, 
s.  31.  
44 A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfi‐
gurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, s. 117. 
45 Tamże, s. 118. 
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zję  konferencja  było  żywo  komentowana  przez  użytkowników  Twittera. 

W  późniejszym czasie zostało to odnotowane w innych mediach46.  

  Ostatnim elementem, o którym należy wspomnieć,  jest  teoria agenda 

setting, która wraz z procesem pogłębiającej się mediatyzacji polityki, stanowi 

integralną część dzisiejszego świata rzeczywistego i sposobu, w jaki jest on od‐

bierany przez szeroko rozumianą opinię publiczną. Istotę agenda setting celnie 

opisuje  obserwacja  Bernarda  Cohena,  którą  przywołuje  Ewa  Nowak: media 

mogą nie zawsze być skuteczne w mówieniu ludziom, co mają myśleć (what to 

think), ale są zadziwiająco skuteczne w mówieniu odbiorcom, o czym mają my‐

śleć (what to think about)47.  

  Studia nad agenda  setting  to wiele prac  i podejść badawczych,  które 

zmieniały  swój  paradygmat,  co  dokładnie  opisuje  Ewa Nowak w  najnowszej 

publikacji  pt.  Ustanawianie  agendy  politycznej  przez  media.  Efekt  newsa 

w   Polsce48. Opisując agenda setting, należy przede wszystkim odwołać się do 

pierwszej  pracy  na  ten  temat  („Public  Opinion”,  1922)  autorstwa  Waltera 

Lippmanna. Autor ten po raz pierwszy użył terminu agenda. Jest również po‐

wszechnie uznawany za pioniera,  jeśli chodzi o postrzeganie wpływu środków 

masowego  przekazu  na  audytorium  poprzez  ustanawianie  tego,  co  ważne, 

i   tworzenie obrazów w głowach odbiorców na temat  świata zewnętrznego49. 

Sam  termin  agenda  setting  został  wprowadzony  przez  Paula  Lazarsfelda 

i   oznaczał  zdolność mediów  do  konstruowania  listy  najważniejszych  wyda‐

rzeń50.  Ostatecznie  termin  agenda  setting  sprecyzowali  Maxwell  McCombs 

                                                           
46 Dziennikarze podzieleni w sprawie afery podsłuchowej, 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziennikarze‐podzieleni‐w‐sprawie‐afery‐tasmowej/s32hp, 
22.10.2014. 
47 E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej…, s. 41.  
48 Tamże, s. 41‐63.  
49 Tamże, s. 41. 
50 M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. 14.  
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i   Donald Shaw na podstawie obserwacji kampanii wyborczej w Stanach Zjed‐

noczonych w 1972 roku. Prezentowana przez nich hipoteza zakładała, że media 

wpływają w dużym stopniu na formowanie się opinii publicznej, ukierunkowu‐

jąc uwagę odbiorców na pewne wydarzenia,  a  inne  ignorując51. Autorzy wy‐

różnili  różne sposoby wpływu na opinię publiczną  i kształtowania  jej postaw. 

W   przypadku  telewizji  uznali,  że  najważniejsze  są  trzy  pierwsze  newsy  oraz 

czas, który zostaje poświęcony na poszczególne wiadomości. Co ważne, zwró‐

cono  również uwagę na powtarzalność danego  tematu  i  liczbę dni w których 

jest on obiektem  licznych analiz  i komentarzy.  Im dłużej  temat utrzymuje się 

w przestrzeni medialnej, tym bardziej okazuje się on „prominentny”52.  

  O  ile w przypadku  tradycyjnych mediów agenda  setting  jest  już  jasno 

sprecyzowana, o tyle w przypadku przestrzeni internetowej jej forma jest jesz‐

cze nie do końca wyjaśniona. Być może odpowiedzią na tę lukę badawczą będą 

popularne i powszechne dziś na Twitterze tzw. hashtagi. W skrócie jest to sło‐

wo lub fraza, które poprzedzone są znakiem „#”53. W przypadku „afery podsłu‐

chowej”  najpopularniejszym  hashtagiem  był  –  „#TasmyWPROST”.  Głównym 

zadaniem  hashtagu  jest  uporządkowanie  rozmowy  na  określony  temat  tak, 

aby po kliknięciu na dany hashtag użytkownik został przeniesiony do dyskusji 

i   wszystkich  tweetów dotyczących określonego  tematu. Bardzo  często mówi 

się o tym, że hashtagi są swoistymi znakami drogowymi, które mają zaprowa‐

dzić użytkownika tam, gdzie ma zamiar „dojechać”, a więc np. do konkretnego 

tematu poruszanego na Twitterze.  Jednakże należałoby spojrzeć na  ten przy‐

kład z punktu widzenia klasycznego rozumienia agenda setting. Mając na uwa‐

dze wnioski McCombsa i Shawa, możemy zauważyć, świat polityki nie pozosta‐

                                                           
51 B. Dobek‐Ostrowska, Komunikowanie polityczne…, s. 45.  
52 E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej…, s. 46.  
53  M.  Gąsior,  Szał  hashtagów,  czyli  #poconamteznaki,  http://natemat.pl/57707,szal‐
hashtagow‐czyli‐poconamteznaki, 22.10.2014.  
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je bierny. Bardzo często swoimi działaniami chce poniekąd wymusić wywindo‐

wanie  tematu  na  sam  szczyt  agendy  (zainteresowania). Do  takich  sposobów 

można  zaliczyć m.in.  kontrowersyjną wypowiedź,  odpowiednią  retorykę wy‐

stąpienia  czy  sposób  przedstawienia  określonego  tematu54.  Istnieją  jednak 

przypadki,  że  to opinia publiczna, np.  swoim oburzeniem  inspiruje media do 

zainteresowania  się  tematem,  co w dalszej perspektywie może doprowadzić 

do podejmowania konkretnych decyzji politycznych.  

  Pomijając  fakt,  że  początkiem  „afery  podsłuchowej”  były  informacje 

podane przez redakcję „Wprost” na Twitterze, należy podkreślić, że największe 

znaczenie odegrało powszechne oburzenie opinii publicznej, które dochodziło 

do  polityków  za  pośrednictwem mediów masowych.  Jak wspomniano wcze‐

śniej, media  tradycyjne,  szukając  źródeł o aferze, odwoływały  się do wpisów 

zamieszczanych  na  Twitterze.  Szczególnie  odwoływały  się  do  tych  z  hashta‐

giem #tasmywprost, czego przykład poniżej:  

 

Graf. 6. Odwołanie się do informacji z hashtagiem #tasmywprost. 

 

Źródło: Serwis społecznościowy Twitter, 
https://twitter.com/search?f=realtime&q=Tasmywprost&src=typd, 22.10.2014.  

 

  Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że wywindowany temat, jakim 

była  „afera podsłuchowa” utrzymywał  się w mediach masowych m.in. dzięki 

informacjom  zawierającym  hashtag  #tasmywprost.  Oczywiście  nie  można 

stwierdzić  z  całą pewnością,  że  inne  informacje, nieoznaczone  takim hashta‐

                                                           
54 E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej…, s. 73. 
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giem, były pomijane, ale większość przywoływanych tweetów była oznaczona 

jako #tasmywprost, co jednoznacznie wskazywałoby na zawartość merytorycz‐

ną tweetu.  

 

Podsumowanie 

„Afera  podsłuchowa”,  która  została  ujawniona  przez  dziennikarzy  tygodnika 

„Wprost”, poza bulwersującymi opinię publiczną  faktami, kolejny  raz ukazała 

nowy  sposób przepływu  informacji. Podobną  sytuację mieliśmy w przypadku 

negocjacji dotyczących nowego budżetu Unii Europejskiej na  lata 2014‐2020. 

Wtedy  to  tweety ówczesnego premiera, Donalda Tuska, były  jedynymi  infor‐

macjami, które docierały za pośrednictwem dziennikarzy do opinii publicznej55. 

Warto dodać, że nie było to działanie na tak wielką skalę jak w przypadku „afe‐

ry  podsłuchowej”.  Dużą  rolę  w  całej  tej  sytuacji  odegrał  Twitter,  który  był 

głównym narzędziem przekazywania informacji. Był również narzędziem wyra‐

żania  opinii  i wywierania  nacisku  na  polityków.  Przy  tej  okazji  dokonała  się 

również swoista promocja serwisu na większą skalę.  

  Sytuacja  ta pokazała  również,  że  szeroko pojęta mediatyzacja polityki 

przenosi się również do mediów społecznościowych. W artykule przyjęto, że na 

ogół  taka  konwencja  odpowiada  politykom,  gdyż w  ten  sposób mogą  swoją 

osobą, wypowiedzią czy działaniem wypromować swoje nazwisko tak, aby sta‐

ło się ono medialne. Jednakże,  jak pokazuje „afera podsłuchowa”, mediatyza‐

cja polityki może być dla polityków problemem, który sprawia dużo kłopotów 

natury wizerunkowej. 

  Ponadto niniejszy artykuł po raz kolejny potwierdza fakt coraz bliższych 

relacji na  linii media  społecznościowe – media  tradycyjne. Nie wiadomo,  czy 

                                                           
55 Zob. B. Machnik, The place of Twitter  in  the process of Political Communication,  [w:]  „e‐
Politikon” nr 9/2014, http://oapuw.pl/e‐politikon‐nr‐92014/, s. 86‐109. 
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stenogramy nagranych rozmów bez wcześniejszego opublikowania ich na Twit‐

terze,  a   później przetransponowania  ich do  telewizji, byłyby  tak  efektowne. 

Pokazuje to również, że Twitter stopniowo zaczyna być narzędziem do ustala‐

nia agenda setting, bowiem media, a szczególnie dziennikarze obecni na Twit‐

terze, poszukują chwytliwych newsów i elektryzujących wiadomości. Mając na 

uwadze stopniowy wzrost zainteresowania Twitterem, można spodziewać się 

w przyszłości wzrostu  znaczenia  serwisu w przekazywaniu  informacji  i nada‐

waniu tonu dyskusji w środkach masowego przekazu.  

 

Abstrakt 

Artykuł opisuje rolę serwisu Twitter w czasie wybuchu „afery podsłuchowej”. 

Autor w niniejszym tekście wskazuje na coraz to większy wpływ informacji za‐

mieszczanych na mikroblogu. W konsekwencji treści pojawiające się w serwisie 

znajdują swoje miejsce w mediach tradycyjnych, co tylko potwierdza hipotezę 

intensyfikacji współpracy nowych mediów  z mediami  tradycyjnymi. W niniej‐

szym artykule autor porusza również kwestie roli Twittera w procesie mediaty‐

zacji polityki, a także jego wpływu na tworzenie agenda setting. 

 

TWITTER AS A "WEAPON OF MASS DESTRUCTION". THE ROLE OF SERVICE IN 

PROVIDING  INFORMATION  ON  THE  EXAMPLE  OF  "THE  PHONE  HACKING 

SCANDAL" 

Abstract 

The article describes the role of Twitter in the outbreak of the phone hacking 

scandal. The author of this text points to the growing influence of information 

posted on microblog. As a  result,  the  contents appearing on  the  service are 

reflected in the traditional media, which only confirms the hypothesis of ever‐
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increasing cooperation of new media with traditional media. The author also 

discusses the role of Twitter in the process of mediatization of politics and its 

impact on the creation of agenda setting. 
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