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Przedmiotem niniejszcj recenzji jest rozprawa doktorska dotyczqca wizcrunku Rosji w 

polskoj9zycznych intcrnctowych scrwisach informacyjnych. W rozprawic doktorskicj 

zas tosowanc zostaly konccpcjc tcorctycznc, melody i tcchniki badawczc zar6wno z nauk o 

komunikac_ji spolccmcj i mcdiach, jak rownic/. 1. nauk o politycc i aclministracji; obic 

dyscypliny nalel'.C) do dzicclziny nauk spolccznych. Autorka umicszcza swojc badania w 

szerokim kontekscie politycznym i soc_jologicznym, niczbydnym do zrozumicnia aktualnosci 

wybranego tematu. lntcrdyscyplinarny charakter rozprawy uprawnia mnic, jako sociologa i 

mcdioznawcy, do wyraZcnia swojcj op in ii na jcj

1 

tcnrnt. co 3z~ 

l 



1. Stan hadan a rcccnzowana praca 

Obraz inncgo pa11stwa w krajowych mcdiach od dawna i aktywnic przyci4ga uwag9 

badaczy z r6znych kraj6w, ponicwaz w komunikacji intcrpcrsonalncj to komunikacja 

zaposrcdniczona (mcdialna) jest gl6wnym czynnikicm ksztaltowania opinii publiczncj. 

Rozumiejqc to wyrainie. autorka pracy szukala aktualncgo tcmatu, kt6rego wlasciwa 

interpretacja moze stac sict z jednej strony kluczcm do zrozumicnia obrazu Rosji w opinii 

publicznej Polak6w, z drugiej zas strony - podstawq do identyfikacji gl6wnych. najbardziej 

wplywowych graczy politycznych, kt6rzy ksztaltuje:i agcndcr i dokonujq framingu informacji. 

Autorka vvyczcrpujqco analizujc w swojcj pracy konccpcje tcorctycznc i aktualny stan 

nauki w tym zakrcsic. Analiza ta wypclnia oczywist<1 lukcr V\ badaniu obn11:u Rosji w 

najpopularn icjszych pol ski ch intcrnctowych zasobach in formacyjnych. Rcccnzowana 

dyscrtacja doktorska z pcwnosciq stanowi pr6b9 zniwelowania deficytu '"' tym zakrcsie. Z 

powyzszych wzgl9d6w trafnosc bada11 w rozprawic nic budzi wqtpliwosci. 

2. Problem badawczy i hipotczy 

J\utorka potrafi stawiac trafnc i nicbanalnc pytania baclawczc. a taki:c forrnulowac na ich 

podstawie hipotczy bydqcc podstawq dalszych badat1 w cclu ich wcryfikacji. Ponadto nalczy 

zauwazyc, z.e poszczcg6lnc pytania badawcze i hipotezy doskonale wpisujq sic;: w zaproponowanq 

przcz Autork9 struktur9 rozprawy. 

W szczcg61nosci, w oparciu o dorobck wspolczcsncj wicdzy, autorka zadaje 

prccyzyjnc pytania: jaki rodzaj dyskursu oraz jakic typy narracji wyst9puj4 w kontckscic 

Rosji w badanych polskoj9zycznych intcrnctoV\ ych scrwisach in formacyjnych, na czym 

polcga roznica w prczcntowaniu informacji o tych samych wydarzcniach. na podstawicjakich 

Z.rodel powstajq inforrna~jc, w jaki spos6b konstruowanc sq przckazy. jaka jest zalcznosc 

mi9dzy publikowanymi informacjami w serwisach prorosyjskich i antyrosyjskich. 

f [ipotczy \V)'l1ikajl:)CC Z pytall badawczych SC:) pu.ckonujqCO udowaclnianc W trakcic 

badat1. Wyclajc mi sic;: jcdnak, zc cclowc byloby podziclcnie pr/.CZ J\utork9 hipotcz na: 

1. hipotczy dotyczqcc trdci polskoj9zyczncgo dyskursu o Rosji: 

a. w badanych fr6dlach nickt6rc polskoj9zyczne serwisy informacyjne, tj. 

,,Wirtualna Polska", uczcstniczq w dyskursie prorosyjskiej narraCJI 

ksztaltowania pozytywncgo wizcrunku Rosji w oczach Polak6w; 
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b. dyskurs obccny w intcrnctowych senvisach informacyjnych majqcych 

charaktcr prorosyjski, tj. ,,Sputnik Polska", krcujq Rosj9 jako pat1stwo prawa 

bronic)CC kultury, tradycji i cywilizacji curopcjskicj na tic kryzys6w Unii 

Europcjskicj; 

c. Rosja w sterze polityki wcwn9trzncj ma wizcrunck pai'1stwa o silnym 

przyw6dztwie Wladimira Putina oraz o slabej roli opozycji; 

oraz 

2. hipotczy o istocic rosyjskicj polityki o tym, jaki wizcrunck wladzc rosyjskic chciaiyby 

mice (i rzcczywiscic majq, jak udowodnila Autorka) w polskojyzycznych mcdiach: 

a. w ramach polityki mic,:dzynarodowcj Rosja krcujc sicbic jako par'lstwo 

dominujqcc, wplywowe, majqcc aspiracje bycia pot9gq na skal9 swiatowq; 

b. w sprawach gospodarczych Rosja uchodzi za pat1stwo bogatc w zasoby 

naturalnc tj. gaz, wygicl, zloto itp. oraz silnic uLalezniaj<1cc od sicbie na tym tic 

innc pat1stwa Europy Zachoclnicj: 

c. Rosja krcujc siebic jako obro11c9 cywilizacji curopcjskicj oraz par'lstwo 

konscrwatywne rcligijnic; 

d. Krcml stara siy narzucic swojq wizjy udziatu Rosji w roznych wydarzeniach 

historycznych. 

Obie grupy hipotcz znajclujq potwicrdzcnic w badaniach c111piryc1.nych, ale ich 

podziclcnic na powyzs/.c dwic grupy naclaloby pracy. zclanicrn rccczcnta, wi9ks1.qjasnosc. 

3. Zakrcs prncy (przcdmiot badai1) 

Autorka ninicjszcj rozprawy postawi!a sobie bardzo ambitny eel: rzctelnie -

teorctycznic i cmpirycznic 

scrwisach informacyjnych. 

zbadac wizerunek Rosj i w polskojyz.ycznych internctowych 

Autorka przckonujqco uzasaclnia wyb6r przcdmiotu badar'l: ,.Wyb6r panstwa w postaci 

Fcdcracj i Rosyjskicj w kontckscic wizcrunku w polskoj9zyc1.11ych intcrnclowych scnvisach 

informacyjnych jest ugruntowany z jcdnej strony stosunkowo ma!ym zaintcrcsowanicm 

Polak6w sprawami mi<rdzynaroclowymi, zas z drugicj strony zaintcrcsowanicm tylko tymi 

sprawami, kt6rc w szcrokim stopniu dotyczq Rzcczypospolitcj. Pat'lstwcm, kt6rc wzbudza 

na.iwi9kszc cmoc.1c w polskich mcdiach rownicz intcrnctov- ych jest wlasnic Rosja i jcj 
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polityka na r6znych plaszczyznach, z czego najwiyksza polaryzacja widoczna jest przy 

tematach historycznych. Badanie CBOS z 2015 roku wykazalo, zc Po lacy w stosunkach z 

sqsiednimi krajami, najgorzej oceniajq swoje relacje wfasnie z Rosjq. Dlatego interesujqcym 

aspektem jest ukazywany wizerunek Fedcracji Rosyjskiej wlasnie w internetowych 

polskojyzycznych serwisach informacyjnych" (s. 117). T z takirn uzasadnieniem, popartym 

danymi socjologicznymi. trudno siy nie zgodzic. 

Obraz Rosji badany by! w trzeeh serwisach internetowych: 

I. ,,Do Rzeczy", 

2. ,,Sputnik Polska'' 

3. oraz .. Wirtualna Polska", 

kt6re akurat r6zniq si<r stopniem sympatii/antypatii wobec Rosji. co pozwala uzyskac 

zr6wnowazony, reprczentatywny obraz. bez skrajnosci. 

Jesli ehodzi o przedmiot badai'l. to r6wniez nic budzi on zastrzezet'l, poniewaz jest on 

okrdlony bardzo dokladnie i precyzyjnic: "Przedrniotern badania Sq trzy wydarzenia, ktore 

istotnie wplywajq na wizerunek Rosji odbicrany przez Polakow" (s. l J 7). Pierwszym 

analizowanym wydarzeniem jest 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Molotow. kt6re 

dokonalo siy 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, drugim wydarzeniem - 80. rocznica wybuchu 

ll wojny swiatowej, trzecim wydarzeniem - obchody 75. roeznicy wyzwolenia Niemieckiego 

Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zaglady Auschwitz. 

Nowosc praey i uzyskanych wynik6w wyra/.a sic; w tym, ze do obiegu naukowego 

wprowadza sic; du7.q liczb9 interesujqcych material6w empirycznych, kt6re mogq stanowic 

podstawy przyszlych bacla11. 

4. Struktura pracy 

Przedstawiona do recenzj i rozprawa wyr6znia Sly logicznym ukladem materialu. 

Dysertacja wyr6znia r6wniez klarowna kompozycja, przejrzyste formulowanie wniosk6w, 

wysoki poziom dyskursu naukowego i stylistyka. Konstrukcja pracy odpowiada celowi 

postawionemu przez A utork<r i sforrnu lowanyrn zaclan iom. 

Praca sklada siy z czterech czysci. Pienvsza z nich dotyczy teoretycznej prezentacji 

zagadniet'l zwiqzanych z problematykq kreowania wizerunku pat'lstwa w przestrzeni 

internetowej (dcfinicja i istota wizerunku pat'lslwa. jego wymiary i funkcje, oraz sposoby 

kreowania, propaganda, stereotypy, znaczen1e internctu i medi6w spolccznosciowych w 
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proces1e kreowania wizerunku pail.stwa, rola dyskursu rncdialnego, jego rodzaje i zasady 

analizy). Druga cz9sc druga dyscrtacji podejmuje problematyky Federacji Rosyjskiej (rozpad 

ZSRR i utworzenie Fcdcracji Rosyjskiej, jcj polityka zagraniczna, jcj wizerunck i wizcrunck 

Wladimira Putina na swiecie i w polskicj prasie, wojna informacyjna i jcj narz9dzia). Trzccia 

czcrsc pracy poswicrcona badaniom wlasnym i ramom metodologicznym (przedrniot i eel 

badania, problem i hipotczy, mctody i narzydzia, organizacja i obszar, kryteria doboru 

materialu, zakres czasowy i kryteria analizy materialu badawczego). Czysc czwarta - rozdzial 

ernp1ryczny (trzy case studies w trzech polskojyzycznych periodykach dla r6znych grup 

odbiorc6w). 

5. Mctody i tcchniki badawczc 

Wiarygodnosc wynik6w, wniosk6w i rckomendacji sformulowanych w rozpraw1c 

potwicrdza trafnosc mctodologiczna wstcrpnych zapis6w tcoretycznych, a takZc stosowanic 

rnetod i procedur gromadzenia, przetwarzania i analizy danych adekwatnych do za!ozonych 

ccl6w zadan w pracy. Autorka cechujc sicr wysokim poz1omcm swiadomosci 

metodologicznej i wykazujc umicj9tnosc zastosowania deklarowanych przez sicbie metod w 

prowadzonyrn proccsic badawczyrn. 

6. Sty! narracji i zastosowanc tcorie 

W swietlc analiz podj9tych w trzech serwisach internetowych ,,Do Rzcczy", ,,Sputnik 

Polska" oraz ,.Wirtualna Polska'', J\utorka wycil)ga rozsqdny wniosck, ze wizcrunck Rosji 

prczcntowany przez dziennikarzy tych serwisow jest nicsp6jny: "Kreowany czy tez 

oclzwicrcicdlany w mcdiach sprzyjajqcych Rosji tzw. gl6wncgo nurtu wi1:crunek Rosji, jaki 

wylania sic,; tabc i 7. serwisu internetowego .. Sputnik'·, znacznic odbicga od prezentowancgo 

w scrwisic ,,Do Rzeczy". wrycz skrajnie w spos6b odmienny, zas w .. Wirtualncj Pol see·· 

czasern zadziwiajqcy silq prorosyjskiej narracji. Serwis ,,Do Rzeczy'', kt6ry jako jedyny 

sposrod wszystkich trzcch konsckwentnie i aktywnie podejmuje dzialania kontestujqce i 

krytycznie odnoszqce sic,; do polityki historycznej prowadzoncj przez Rosj9 oraz demaskuje 

manipulacje Kremla, jednak posiadajqc rna1y zasiyg w Sieci, nic ma wystarczaj<1cej sily 

przcbicia sic,; wsr6d odbiorc6w. Serwisem wiod<1cym w kreowaniu wizerunku pa11stwa 

rosyjskiego jest ., Wirtualna Polska", zas serwis ,,Sputnik Polska" pclni role,; istotnego 

wsparcia w tyrn zakresie (s. 240). 

Bardzo wazne wydaje sic,; nast9pujqce stwierdzcnic Autorki. popartc wynikami 

wlasnych bada11 cmpirycznych: "R6znica w prczcnt6waniu in formacji o tych samych 
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wydarzeniach w badanych trzech serwisach polega na odwoiywaniu si9 do pclni informacji , 

bqdz pomijaniu nicwygodnych faktow, co ma znamiona manipulacji (,,Sputnik Polska"), 

wyrainie prorosyjskim przckazie dostrzcgalnym na poziomie j<;zyka, doborzc zdj9c, 

uwypukleniu okreslonych aspekt6w, a pomijaniu innych, cytowaniu wypowicdzi os6b 

znaczqcych wplywowych, odniesicniu do wiarygodnych zrodcl (bqdz braku zrodel) itp." 

(s. 241). 

Uczciwosc i obiektywizm naukowy Autorki przejawia siy w nastypujqcym wyznaniu: 

"Narracja ,.Wirtualncj Polski'' na tic przywolanych case studies dajc niejednoznaczny obraz 

wizcrunku Rosji" zar6wno sowieckicj jak i wsp61czcsncj - kt6rc! charaktcryzujq trc5ci w 

tym scrwisic" (s. 243). 

Zdajqc sobic sprawy z ogran1czonego zakrcsu swojcj pracy, Autorka dostrzcga 

koniccznosc dalszych badan nad kreowaniem wizcrunku Rosji w intcrnecie. 

7. Uwagi cdytorskic 

Roz.prawa gcncralnie spclnia wyrnogi rcclakcyjne stawiane tcgo typu opracowaniom 

naukowym. Nie z.glaszarn powaznicjszych z.astrz.czc11 w tym wzglyclzic. 

8. Konkluzja 

W rosyjskoj9zycznym dyskursie akademickim niestcty wciqz brakuje prac na temat 

wizerunku Polski w rosyjskich mcdiach na takim poz.iomie, jak prczcntowany w niniejszej 

roz.praw1e. Wysoko cloccniaj<:)C przcdstawionq clyscrtacjy na tcmat wizcrunku Rosji W 

polskoj9zycznych intcrnctowych scrwisach informacyjnych. uwazam za koniccznc 

zaproponowanic tcmat6w w rcneksji naukowcj, kt6rc pomogq rozwim)C obiccujcicc iclcc 

bada11 tcj rozprawy. 

Nie mam wqtpliwosci, ze analizy zapocz.qtkowane w rccenzowancj pracy trz.eba 

kontynuowac i roz.wijac ( oczywiscie w inncj postaci - artykul6w, monografi i itp.). Powodem 

jest zalozony w dyscrtacji taki, a nie inny zakrcs bada11 wizcrunku Rosji tj. w rncdiach. 

Pozostajqjeszcz.c inne obszary analiz wspornniancgo wiz.crunku np. w opinii publicznej a to 

juz inny obraz. Autorka, czujqc 19 nickomplctnosc calkicrn slusznic zauwa:i:a: "W podj9tym 

tytulowym zagaclnicniu warto niewqtpliwic prowadzic dalsze badania nacl krcowaniem 

wizcrunku Rosji w intcrnccic. takZe pocljqc siy analizy r6znego typu przckaz6w medialnych. 

r6znego rodzaju wydarze11 lqczqcych Polsk9 i Rosj9, pocljqc siy analizy wizcrunku Rosji w 

przcstrzeni mcdi6w spolccznosciowych. a takZc cmpiryc~nic warto zbaclac post17.cganic Rosji 

w grup1e uzytkownik6w intcrnctu" (s. 242). I jesli ucla si9 to /.robic w spos6b 
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reprezentatywny, bydzie w6wczas mozliwosc por6wnania tych dw6ch obraz6w i oceny 

stopnia skutecznosci oddzialywania medi6w na odbiorcy, opini9 publicznq. Bctdzie to tez 

okazja do opisania ewentualnych dysfunkcj i medi6w w przypadku wystqpienia znacznego 

nicdopasowania mi9dzy obydwoma obrazami. Jednak to zadanie wykracza naturalnic poza 

zakres recenzowanej dysertacji, moze natomiast stanowic zaczqtek nowych badan, kt6rych 

zapoczqtkuje niniejsza rozprawa. 

Powyzsze propozycjc kontynuacji i uzupc1nietl. w zaden spos6b me umme3sza_1q 

znaczenia tcj rozprawy. kt6ra jest oryginalm1, trafnq i uzytecznq pracq o du7.ym potcncjalc 

hcuryst yczn ym. Koncepc j a badatl. d yscrtac yj n ych zaproponowana przcz Autorkc;. I ogi ka 

prczcntacji materialu oraz plan pracy spclniajq wszystkic wymagania stawianc rozprawom 

doktorskim. 0 slusznosci sformulowanycb w pracy wniosk6w i zalccen swiadczy kilka 

czynnik6w: 

../ Po pierwsze dobra znajomosc swiatowej i krajowej literatury naukowej dotyczqcej 

rozwijanych przez !\utorky problcm6w. Swiadczq o tym setki istotnych cytat6w z 

pub I ikacj i renomowanych naukowc6w cytowanych w rozprawic . 

../ Po drugie, wnioskodawca przeprowadzd wlasny szcreg bada11. cmpirycznych, kt6rc 

dostarczyly bogatcgo matcrialu faktograficzncgo; jcgo analiztt przcdstawiono w 

tekscie rozprawy . 

../ Po trzecic, Autorka dyscrtacji wykazala wysoki poz10111 kultury logiczncj, co 

pozwalilo jcj na poparcic kazdcj zgloszonej tczy niczb9dnq liczbq przckonujqcych 

argumcnt6w. 

Z wniosk6w sformulowanych przez Autork9 wynika, zc w pclni wypclnila postawionc 

zadania. osiqgn9la eel badawczy i udowodnila slusznosc sformulowanych w hipotezie 

zapis6w. 

Przcdstawiony do recenzji tekst autorstwa mgr Karoliny Oharzewskicj jest zatem 

naukowq dyscrtac.i<! na podstawic przcprowadzonych przcz Autorkc; baclat1. Rozprawe;: tc;, 

vvraz z zapropono,vanq n1etod0Jogiq, '"' caloSci 11107.na zak\valifiko,vaC jako osiqgniycic 

naukowc, a jcj Autorka zaslugujc na przyznanic jcj stopnia naukowcgo doktora . 

.la, nizcj podpisany stwierdzam, zc rcccnzowana rozprawa doktorska mgr Karoliny 

Oltarzewskiej pt. "Wizerunek Rosji w polskojyzycznych intcrnctowych scrwisach 

informacyjnych" spelnia warunki okreslone wart. 13.l _ Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytulc naukowym oraz o stopniach i tytulc w zakrcsie sztuki (Dz.U. nr 
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65 poz. 595 z p6Zn. zmianami) i wnioskuj9 o dopuszczcnic mgr Karoliny Oltarzcwskiej do 

dalszych etap6w przcwodu doktorskiego . 

.lednoczc5nie, bionic pod uwag9 duzq aktywnosc naukowq Doktorantki poz10111 

mcrytoryczny przcdstawioncj mi do occny dyscrtacji wnioskuj9 o jcj wyr6znicnic. 

Moskwa, dnia 12 listopada 2021 roku 
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