
Zagadnienia z kr gu autopromocji ponow-

nie sta y si  przedmiotem reß eksji podczas 

trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej, 

która odby a si  w Centrum Informacji Nauko-

wej i Biblioteki Akademickiej1. Wydarzenie zo-

sta o zorganizowane przez Zak ad Lingwistyki 

Tekstu i Dyskursu Instytutu J zyka Polskiego 

im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu l skiego 

w Katowicach oraz Oddzia  Katowicki To-

warzystwa Mi o ników J zyka Polskiego. Do 

udzia u w konferencji zaproszono uczestników 

z wielu krajowych o rodków akademickich 

reprezentuj cych ró ne dyscypliny naukowe, 

dzi ki czemu zagadnienia autopromocji i kre-

acji wizerunku medialnego zosta y zinterpreto-

wane wszechstronnie.

Na pocz tku g os zabra y mgr Ewelina Tyc 

i mgr Aleksandra Kalisz. Organizatorki przy-

wita y zgromadzonych prelegentów i go ci, 

a tak e przypomnia y histori  dotychczasowych 

konferencji z tego cyklu. Dr Ewa Bi as-Pleszak 

z ramienia Oddzia u Katowickiego Towarzy-

stwa Mi o ników J zyka Polskiego równie  

przywita a zebranych uczestników i go ci, za  

kieruj ca Zak adem Lingwistyki Tekstu i Dys-

kursu prof. zw. dr hab. Bo ena Witosz krótkim 

wst pem wprowadzi a s uchaczy w problema-

tyk  konferencji. 

Pierwsz  sekcj  naukow  otworzy a dr hab. 

Iwona Loewe, która wraz z mgr Tyc moderowa-

a dyskusj  i przebieg konferencji. Obrady roz-

pocz  prof. zw. dr hab. Michael Fleischer (Uni-

wersytet Wroc awski), który wyg osi  referat pt. 

Konstruktywny charakter image’u osobowo ci. 

Autor w swojej analizie odwo a  si  do za o e  

paradygmatu konstruktywistycznego, wed ug 

którego kognitywne obiekty stanowi  konstruk-

ty kulturowe, zatem wyobra enia czy schema-

ty w ludzkim umy le podlegaj  nieustannym 

przeobra eniom wynikaj cym z otaczaj cego 

je kontekstu kulturowego. W referacie podj to 

prób  rekonstrukcji image’u i autoimage’u in-

dywidualnej osobowo ci w jej rodowisku so-

cjalnym. Badacz zauwa y , e kszta t projekto-

wanych wizerunków jest zale ny od osób, które 

je tworz . W rezultacie jeden cz owiek posiada 

wiele wizerunków – ka dy jest prawdziwy (we-

dle czynno ci poznawczych obserwatorów), 
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lecz aden nie jest realny (nie jest odbiciem rze-

czywistej osoby). 

Jako druga wyst pi a dr Annette Siemes 

(Uniwersytet Wroc awski), która przedstawi a 

referat pt. Powstanie (auto)wizerunku w kontek-

cie biograÞ i medialnej i rozwoju technologii. 

Badaczka obj a obserwacjami dwie biograÞ e 

medialne naukowców, których dzieli a znacz ca 

ró nica wieku. Istotnym spostrze eniem okaza-

o si  wskazanie zale no ci mi dzy biograÞ ami 

medialnymi a relacj  cz owieka i spo ecze stwa 

z mediami – wspó cze nie znacznie wi ksz  

rol  w jej konstrukcji odgrywaj , obok prac 

i dokona  naukowych, takie elementy jak za-

mieszczane w mediach masowych zdj cia, ma-

teria y multimedialne, wywiady itp. Prelegentka 

uwydatni a swoist  ewolucj  w tworzeniu wize-

runków medialnych naukowców, ukazuj c tym 

samym ich wyrazist  obecno  w mediach.

Wizerunek twórcy pomi dzy paradygmatem 

romantycznym a nowymi mediami. Przyk ad 

Charlotte Roche i Micha a Witkowskiego, au-

torstwa dr Agnieszki Jeziorskiej-Wi niewskiej 

(Uniwersytet Warszawski), to kolejny referat 

wyg oszony podczas pierwszej sesji konferen-

cji. Badaczka po wi ci a swoje wyst pienie 

analizie wizerunku medialnego dwóch wspó -

czesnych pisarzy-skandalistów: Charlotte Roche 

i Micha a Witkowskiego. Prelegentka omówi a 

obrane przez nich strategie autopromocyjne, 

odwo uj ce si  do paradygmatu romantyczne-

go. Dodatkowym uzupe nieniem takiej kreacji 

wizerunku jest estetyka geniuszu – w jej wietle 

pisarz staje si  dla odbiorców swoistym prze-

wodnikiem, wskazuje odmienny, innowacyjny 

sposób postrzegania wiata. 

Temat wizerunku uniwersytetu w Polsce 

podj  dr Micha  Grech (Uniwersytet Wro-

c awski). Autor w referacie pt. Autoprezentacja 

a wizerunek uniwersytetów w Polsce przedsta-

wi  wyniki swoich bada  dotycz cych odbioru 

wizerunku uczelni. Z wyst pienia prelegenta 

uczestnicy konferencji mogli si  dowiedzie , e 

stereotyp uczelni okazuje si  bardzo zbli ony 

w ró nych grupach spo ecznych i zostaje oparty 

na takich kategoriach, jak nauka, wykszta cenie, 

tradycja itp. Badacz wskaza  równie  cechy, 

które ró nicuj  odbiór poszczególnych uniwer-

sytetów w Polsce, jednak podkre li  obecno  

wielu elementów wspólnych, wspó tworz cych 

wizerunek uczelni wy szej w potocznej wiado-

mo ci wspólnoty komunikacyjnej. 

Ostatni referat w pierwszej sesji konferencji 

wyg osi a dr Ewa Ficek (Uniwersytet l ski). 

Prelegentka w wyst pieniu zatytu owanym Me-

dialne kreacje doradców (przypadek dyskursu 

kulinarnego) podda a rozwa aniom strategie 

autoprezentacyjne przyjmowane przez gospo-

darzy programów kulinarnych. Autorka wyró -

ni a istotne elementy wizerunku, takie jak wy-

razista podmiotowo , indywidualny styl bycia 

i wypowiedzi, w tym specyÞ czny j zyk i dobór 

leksyki, prezencj  postaci czy dobór odpowied-

niego otoczenia i scenograÞ i. Rozwa ania zo-

sta y zilustrowane przyk adami pochodz cymi 

z ró nych tekstów polskiego dyskursu kulinar-

nego, co pozwoli o przedstawi  wszechstronnie 

realizowany wizerunek medialnych doradców. 

Pierwsz  cz  konferencji zamkn a inspiruj -

ca dyskusja na temat wyg oszonych referatów. 

G os zabrali m.in. prof. Witosz oraz dr hab. Ja-

cek Warchala. Prelegenci odnie li si  do zada-

nych im pyta , przybli aj c s uchaczom poru-

szone w debacie kwestie.

Drugi panel sesji naukowej otworzy  dr hab. 

prof. UWM Maciej Kledzik (Uniwersytet War-

mi sko-Mazurski) referatem J zyk publicznych 

wyst pie  Marka Edelmana, Jerzego Urbana 

i Daniela Passenta (w ramach obszaru badaw-

czego: Ewolucja j zyka osobniczego postaci 

medialnych). Autor przedstawi  biograÞ  trzech 

tytularnych postaci, podkre laj c istotne wyda-

rzenia z ich ycia, które mog y mie  wp yw na 

kreacj  ich przysz ych wyst pie  publicznych. 

Kwesti  ró norodnych przekazów wojennych 

w dyskursie publicznym poruszy  dr Zbigniew 

Bednarek (Uniwersytet ódzki) w wyst pieniu 

pt. Narracje wojenne i obrazy konß iktów kultu-

rowo-politycznych: istota funkcjonowania w me-

diach a wp yw na funkcjonowanie spo ecze stw. 
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Autor podda  analizie sposób przedstawiania 

w mediach czterech wybranych konß iktów: 

wojny w Bo ni i Hercegowinie, wojny w Zato-

ce Perskiej, wojny na Ukrainie oraz zamachów 

terrorystycznych w Turcji. Badacz podkre li , e 

narracje wojenne stosowane w przekazach me-

dialnych maj  du y wp yw na odbiór oraz spo-

sób rozumienia i oceniania konß iktu przez spo-

ecze stwo, co mog oby zosta  wykorzystane do 

prób manipulacji wspólnot  komunikacyjn . 

W toku obrad nie pomini to tak e problemu 

dyskursu religijnego w Polsce. Dr Adam Warze-

cha (Uniwersytet l ski) wyg osi  referat zatytu-

owany Indywidualizacja, deinstytucjonalizacja 

i mediatyzacja religijno ci i dyskursu religijnego 

w Polsce. Prelegent, wykorzystuj c za o enia 

teorii krytycznej analizy dyskursu, zada  istotne 

pytania badawcze dotycz ce tego, w co i w jaki 

sposób Polacy wierz  oraz jak ta wiara przek ada 

si  na ich ycie codzienne. Badacz opar  swoje 

analizy na danych statystycznych GUS, CBOS 

i innych instytucji przeprowadzaj cych badania 

ankietowe. W referacie podkre lono zale no  

mi dzy religijno ci  Polaków (jej wzrostem lub 

spadkiem) a znacz cymi wydarzeniami z ycia 

ko cio a. Warzecha zauwa y , e cho  potencja  

komunikacyjny Ko cio a jest bardzo wysoki, to 

liczba wiernych praktykuj cych maleje, co wi -

e si  z potrzeb  zmiany strategii sposobu mó-

wienia o wierze i jej aspektach. 

Nast pnie dr Beata Duda oraz dr Wioletta 

Wilczek (Uniwersytet l ski) podda y analizie 

ró ne aspekty wyd wi ku medialnego coming 

outu ks. Krzysztofa Charamsy. W wyst pie-

niu pt. Ró ne oblicza ks. Charamsy. Odd wi k 

medialny po coming oucie duchownego autor-

ki zaprezentowa y strategie autoprezentacyj-

ne przyj te przez ksi dza w jego aktywno ci 

w mediach publicznych. Badaczki obj y ob-

serwacj  zarówno teksty publikowane w prasie, 

jak i wywiady internetowe i telewizyjne. Prele-

gentki zauwa y y, e wiadoma kreacja wize-

runku ks. Charamsy odwo uje si  do strategii 

retorycznych, jak równie  do prób manipulo-

wania s uchaczem, oraz zawiera elementy ka-

zania – poczynione rozwa ania zawiera y przy-

k ady obrazuj ce wysnute w toku wywodu tezy. 

Wa n  cz ci  referatu by o przeanalizowanie 

reakcji odbiorców na coming out ks. Charamsy, 

a tak e podkre lenie, e po up ywie czasu za-

interesowanie duchownym w mediach zmala o, 

co w po czeniu z obran  strategi  autopromo-

cyjn  potwierdza, e omówione wyst pienie 

ksi dza nosi o znamiona skandalu. 

Popo udniow  sesj  obrad zamkn  referat 

mgr. Mateusza Flonta (Uniwersytet Jagiello ski) 

pt. Autokreacja buntownika w artyku ach wst p-

nych w polskich fanzinach subkultur punków 

i metalowców. Badacz rozpocz  swoj  analiz  

od przybli enia, czym s  fanziny oraz jak  rol  

odgrywaj  w nich artyku y wst pne. W poczy-

nionych rozwa aniach istotny okaza  si  kon-

tekst kulturowy: specyÞ ka subkultur punków 

oraz metalowców. Prelegent, poddaj c analizie 

artyku y wst pne z fanzinów, zaprezentowa  wi-

doczne w tekstach aspekty rzeczywisto ci, prze-

ciwko którym buntuj  si  autorzy tej grupy spo-

ecznej. Autor zwróci  równie  uwag  na fakt, e 

tematyka poruszona w rozwa aniach wymaga 

szerokich bada  interdyscyplinarnych.

Po ostatnim wyst pieniu drugiej sesji rozpo-

cz a si  o ywiona dyskusja, w której g os zabrali 

m.in. prof. Witosz, dr hab. Loewe, prof. Fleischer 

i dr hab. Warchala. Odpowiedzi prelegentów 

przynios y wiele istotnych spostrze e , co z pew-

no ci  zainspiruje ich do dalszych bada .

Po przerwie obiadowej rozpocz a si  trze-

cia, ostatnia sesja konferencji. Jako pierwszy 

zabra  g os dr Mariusz Wszo ek (Uniwersytet 

Wroc awski), prezentuj c referat pt. Typologia 

reklamy wiod cej. Autor przedstawi  przyj te 

w medioznawstwie ustalenia zwi zane z teori  

reklamy, m.in. wskaza  na pe nione przez ni  

funkcje oraz jej powi zanie z wizerunkiem i ko-

munikacj . Kontekstem rozwa a  by y równie  

tradycyjne kategoryzacje reklamy stanowi ce 

uj cia wewn trzsystemowe. Po przybli eniu za-

o e  badawczych prelegent wskaza  istotne ele-

menty reklamy wiod cej oraz zaprezentowa  w a-

sn  propozycj  jej typologii, wyró niaj c reklam  
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image’ow , subwersywn , storytelling, reklam  

typu reality show, reklam  lustrzan  oraz rekla-

m  ukryt . Rozwa ania autora by y zilustrowane 

wieloma przyk adami, co dodatkowo podkre li o 

omawiany aspekt reklamy. 

Zagadnieniem crowdfundingu zaj a si  dr 

Barbara Orze  (Uniwersytet l ski). Badacz-

ka wyg osi a referat „Wyró nij si  lub zgi ”. 

Crowdfunding a kontekst autopromocji, w któ-

rym przedstawi a analiz  form internetowych 

zbiórek pieni dzy, uwydatniaj c ich charak-

terystyczne cechy. Prelegentka na wybranych 

przyk adach zaczerpni tych z polskich portali 

crowdfundingowych przedstawi a aspekty po-

szczególnych projektów, zwracaj c szczególn  

uwag  na elementy, które mia y wp yw na za-

ko czenie zbiórki sukcesem. Swoje wyst pienie 

badaczka zako czy a wytypowaniem g ównych 

elementów, które decyduj  o powodzeniu akcji 

crowdfundingowej, takich jak przekonuj co 

opisana historia, innowacyjno  projektu, wia-

rygodno  i rozpoznawalno  autora, a tak e 

interesuj ce opracowanie graÞ czne. 

Nast pna prelegentka – mgr Karolina api -

ska (Uniwersytet l ski) – wyg osi a referat pt. 

Medialne oblicza skandalu. Skandal jako strate-

gia kreowania wizerunku. Badaczka przedstawi-

a obszerne ustalenia dotycz ce teorii skandalu, 

poda a proponowane deÞ nicje oraz podkre li a 

jego subiektywny wymiar. Autorka skupi a si  na 

istotnych pytaniach dotycz cych funkcjonowania 

skandalu w mediach. W wyst pieniu uwydatnio-

no fakt, e skandal odgrywa wa n  rol  w me-

diach oraz mo e sta  si  jednym ze sposobów 

kreowania w asnego wizerunku, co czyni z niego 

specyÞ czn  form  autoprezentacji. 

W podobnym kr gu tematycznym by  uloko-

wany kolejny referat, autorstwa mgr Anny Wójciuk 

(Uniwersytet l ski). W wyst pieniu zatytu owa-

nym Agresywna autoprezentacja – medialny wi-

zerunek Magdaleny Gessler i Wojciecha Modesta 

Amaro badaczka wyró ni a formy agresji stosowa-

nej przez gospodarzy programów kulinarnych. Pre-

legentka wskaza a, e w zachowaniu przywo anych 

postaci dominuje agresja s owna, która przejawia 

si  m.in. w wulgaryzmach, tonie rozkazuj cym, 

krzyku czy ironii. W referacie badaczka wydzie-

li a równie  dwie formy autoprezentacji – Magdy 

Gessler, która za pomoc  rad i empatii równowa y 

swój wizerunek, oraz Wojciecha Modesta Amaro, 

który nie podejmuje tego typu dzia a , co w istot-

ny sposób wp ywa na ko cowy, agresywny image 

postaci. Prelegentka zasugerowa a tak e mo liwo  

w czenia kontekstu p ci w interpretacj  tych auto-

prezentacyjnych strategii. 

Trzeci  sesj  obrad i zarazem cz  meryto-

ryczn  konferencji zamkn a mgr Alicja Bronder 

(Uniwersytet l ski), która wyg osi a referat pt. 

Homo erectus – o sposobach kreowania wizerun-

ku w serialu paradokumentalnym. Wypowied  

po wi cono prezentacji wybranej strategii kreacji 

wizerunku postaci w przywo anym tek cie tele-

wizyjnym, oscyluj cej wokó  cechy determinu-

j cej ca o  wzorca osobowo ciowego – seksu-

alno ci. Tak nacechowany wizerunek zosta  osi -

gni ty przez zastosowanie szeregu elementów 

konstrukcji gatunku w ka dym jego aspekcie, 

co zosta o przez autork  zobrazowane licznymi 

przyk adami. Tytu owa metafora homo erectus 

oddaje specyÞ k  sposobu prezentacji cz owieka 

w obr bie przedstawionego komunikatu zyskuj -

cego w Polsce coraz wi ksz  popularno . 

Po ostatnim wyst pieniu rozpocz a si  dys-

kusja, podczas której g os zabrali m.in. dr hab. 

Loewe, prof. Fleischer oraz dr Warzecha. Pre-

legenci podj li dyskusj , której efektem by o 

wiele interesuj cych spostrze e . Na zako cze-

nie g os zabra y organizatorki konferencji, a ca-

o  wydarzenia podsumowa a dr hab. Loewe, 

dzi kuj c referentom i s uchaczom za aktywne 

uczestnictwo oraz równocze nie zapraszaj c do 

wzi cia udzia u w kolejnych edycjach konfe-

rencji z cyklu „Autopromocja…”. Omówione 

wydarzenie okaza o si  inspiruj cym spotka-

niem naukowym zrzeszaj cym reprezentantów 

ró nych dziedzin badawczych, co zaowocowa o 

mnogo ci  ró norodnych interpretacji i uj  zja-

wiska autoprezentacji i wizerunku medialnego, 

b d cych przyczynkiem i równocze nie zach t  

do podj cia dalszych obserwacji.


