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1. Wstęp 
 

Praca ta, jest analizą słownictwa, które występuje w szeroko pojętych mediach jak 

reklama, czy public relations. Na początku mojej pracy, chciałem skupić się głównie na 

materiale reklamowym i medialnym, jednak po bliższej analizie zauważyłem, że 

słownictwo to występuje również w dziedzinie public relations. Moje zainteresowanie tym 

słownictwem rozpoczęło się w czasie pisania pracy licencjackiej „Język reklamy – analiza 

sloganu”. Wtedy to zauważyłem, że specjaliści z wymienionych wyżej dziedzin posługują 

się wyrazami, których ówcześnie nie rozumiałem. Wtedy to stwierdziłem, że chciałbym 

zająć się badaniem tego słownictwa. Doszedłem do wniosku, że moja praca będzie 

dotyczyła języka, jako jego odmiany środowiskowej. Okazało się jednak, że zebrany 

materiał jest profesjolektem. Dlatego pod tym względem oceniam zebrane słownictwo. 

Natomast główną część mojej pracy, stanowi analiza zapożyczeń angielskich 

występujących w mediach, reklamie i  public relations. 

Moje cele, badania i analizę zebranego materiału przestawię w dalszej części mojej 

pracy i mam nadzieję, że choć trochę przybliżę skomplikowany „świat” nazewnictwa  

w dziedzinach związanych z mediami i wyjaśnię problematykę użycia tej terminologii. 

Chciałbym serdecznie podziękować mojej Pani promotor – profesor Ewie 

Teodorowicz-Hellman – za poświęcony mi czas i pomoc w usystematyzowaniu mojej 

pracy, co bardzo pomogło mi w jej napisaniu.  
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2. Cel i metoda pracy 
 

Celem mojej pracy będzie analiza słownictwa zawodowego, występującego  

w mediach, reklamie i public relations. Na początku chciałbym przedstawić stanowiska 

badaczy, dotyczące teorii języka środowiskowego. Prezentację tę ograniczam do 

socjolektu, jako odmiany języka polskiego i do prób zdefiniownia tego terminu. Definicję 

tę opieram głównie na teoriach takich badaczy, jak Stanisław Grabias i Aleksander 

Wilkoń. Następnie opiszę szczegółowo główne cechy, warunkujące istnienie socjolektu. 

Te cechy to zawodowość, tajność, ekspresywność. Aby postała klarowna całość, na koniec 

nakreślę teorię profesjolektu, opierając się na terminologii i teorii Aleksandra Wilkonia,  

a następnie wyjaśnię w skrócie terminy, które są źródłem zebranego materiału: media, 

reklama, public relations. 

Zebrany materiał prezentowany jest w rozdziale „Aneks: lista wyrazów” i pochodzi 

głównie ze stron internetowych1, na których znajdują się słowniki, dotyczące wybranej 

przeze mnie leksyki. Indeks wyrazów sporządzony jest na wzór wymienionych słowników. 

Zbadam pisownię, odmianę oraz użycie tych leksemów w zdaniu, czyli status ich 

przyswojenia na gruncie języka polskiego, ponieważ większość z analizowanego 

słownictwa, to zapożyczenia, głównie z języka angielskiego. Oprócz słownictwa 

angielskiego, pokażę i zanalizuję słowa, mające już polskie odpowiedniki (spolszczenia), 

oraz nowe słownictwo polskie, w ramach interesującego mnie socjolektu. 

Zasada zebrania materiału związana była z osobistą ciekawością i dotyczyła tak 

ilościowego, jak i jakościowego zbadania terminologii mediów, reklamy, public relations 

w stosunku słów angielskich i polskich. Po analizie zebranego słownictwa doszedłem do 

wniosku, że własny materiał muszę podzielić na trzy części: 

1. zapożyczenia,  

2. słowa mające odpowiedniki polskie2, 

3. słownictwo polskie. 

Kryterium doboru mojego materiału to najnowsze słowa angielskie i polskie, które 

używane są w analizowanych przeze mnie mediach. Ograniczenia, które musiałem sobie 

narzucić ze względu na objętość pracy, dotyczą jedynie leksyki w języku angielskim.  

                                                             
1 1. http://www.taniareklama.pl/pl/pages/oferta_spr/index.php?from=A&to=C 
2. http://www.mediarun.pl/dictionary_list/ 
3. http://www.hrk.pl/Pracodawca/Slowniki/Slownik_PR/ 
4. http://www.proto.pl/slownik 
2 słownictwo to analizuję w podrozdziale Zapożyczenia strukturalne 
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Wybrałem z tych terminów – według mnie – najciekawsze, najnowsze i najbardziej 

reprezentatywne słowa. Natomiast słownictwo, mające polskie odpowiedniki oraz słowa 

polskie, reprezentowane są w mojej pracy w całości. W porównaniu z wyrazami 

angielskimi, jest to jednak niewielki materiał leksykalny. 
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3. Polskie badania nad językami środowiskowymi 
3.1. Socjolekt jako forma odmiana języka polskiego 
 

Odmiany języka narodowego związane z istnieniem jakiegoś środowiska lub grupy 

społecznej w polskiej literaturze językoznawczej nazywane są rozmaicie: gwara 

środowiskowa, wariant socjalny, styl funkcjonalny, podtyp, żargon, slang, socjolekt.  

Problemom klasyfikacji gwar środowiskowych poświęcono wiele uwagi i w latach 

siedemdziesątych Danuta Buttler3 i Stanisław Grabias4 dzielą gwary środowiskowe5. 

We współczesnych teoriach socjolingwistycznych ugruntował się ostatecznie 

termin „socjolekt”, wprowadzony do polskiego językoznawstwa przez Aleksandra 

Wilkonia. Według profesora termin ten oznacza te społecznie uwarunkowane „odmiany 

językowe związane z takimi grupami społecznymi, jak klasa, warstwa, środowisko6” oraz, 

że „Punktem odniesienia dla wszystkich socjolektów powinna być polszczyzna ogólna 

mówiona w wersji potocznej neutralnej, standardowej, tj. taka, która z różnych punktów 

widzenia jawi się jako twór „przeźroczysty”, nie nacechowany, którym możemy się 

posłużyć w każdej sytuacji życiowej7”.  

Według Wilkonia warunkiem istnienia socjolektu jest: 

1. istnienie środowiska społecznego, którego członkowie są powiązani silnymi 

więzami wewnątrzgrupowymi, nie tylko takimi jak więzi zawodowe, ale 

kulturowe, towarzyskie, 

2. względna stabilność grupy, 

3. silne poczucie odmienności w stosunku do innych grup, 

4. ciągłość tradycji, 

5. częstotliwość kontaktów członków grupy, nie ograniczona tylko do kontaktów 

zawodowych. 

Natomiast w obrębie już samego socjolektu Aleksander Wilkoń wyróżnia8: 

 

                                                             
3 Danuta Buttler, Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar środowiskowych, [w]: Govornite formi i 
slovenskite literaturni jazici, Skopje 1973 
4 Stanisław Grabias, Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, [w]: Język Polski 1974, z. 1, s. 22-
31 
5 nie wypisuję tych klasyfikacji, ponieważ moja praca nie obejmuje tematu gwary. Zainteresowanych 
odsyłam do wymienionych wyżej pozycji bibliograficznych 
6 Aleksander Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, [Wyd. 2. popr. i uzup.] 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 92  
7 Aleksander Wilkoń, op. cit. s. 96 
8 ibidem, s. 97-100 
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1. socjolekt dużych znaczących grup społecznych, tworzących duże skupiska 

na określonym terytorium, np. socjolekt górniczy, socjolekt włókniarzy, 

język chłopów, 

2. socjolekty środowiskowe grup nieformalnych, czyli języki tajne i półtajne 

środowisk przestępczych (język złodziei, cinkciarzy, gitowców); 

Charakterystyczną i najpełniejszą postacią języka przestępców jest 

„grypsera”. Stanisław Grabias traktuje gwarę złodziejską jako gwarę 

zawodową, tymczasem współczesna grypsera jest ekspresywna, przy czym 

chodzi o rodzaj ekspresji negatywnej i utajnienie przekazu. Synonimy 

określające policjantów np. pies, pierwotniak, kanar, dreptak, dzięcioł, 

menta, albo rozbudowane serie z zakresu słownictwa erotycznego  

określające np. kobiece piersi: zderzaki, baniaki, bliźniaki, granatniki, 

teleskopy, 

3. socjolekty środowiskowo towarzyskie, stanowiące język grup społecznych 

powstałych na zasadzie dobrowolnych zrzeszeń, towarzystw, klubów 

czyluźnych grup złączonych wspólnym zainteresowaniem, wytwarzających 

częstokroć więzi silniejsze od więzi zawodowych. W ramach tych odmian 

można umiejscowić język myśliwski (łowiecki), język wędkarzy, 

taterników, brydżystów, 

4. socjolekty grup zinstytucjonalizowanych i zorganizowanych, chodzi o takie 

grupy jak: wojsko, organizacje paramilitarne, marynarze. Najbardziej 

charakterystyczną i znaczącą grupę tworzą żołnierze. Tworzą oni 

dwarodzaje języka wojskowego jako: język obowiązujący (oficjalny)  

i gwarę żołnierską, kształtującą się wśród żołnierzy w swobodnych, 

nieregulaminowych kontaktach.  

W mojej pracy będę się opierał na klasyfikacji Aleksandra Wilkonia, dotyczącej 

„profesjolektu” o którym piszę w rodziale „Od socjolektu do profesjolektu”, ponieważ jest 

ona bliższa mojej koncepcji analizy jak i materiału na jakim ją opieram. Natomiast dla 

pełnego zobrazowania problemu dotyczącego badań nad językami środowiskowymi 

przytaczam stanowisko innego twórcy teorii socjolektów, Stanisława Grabiasa9, który 

podobnie jak Aleksander Wilkoń pojmuje pojęcie języka środowiskowego, jednak  

w sposób mniej szczegółowy. Podaje on natomiast wyznaczniki dalszych badań nad 

socjolektem. Według niego więź społeczna pełni pierwszoplanową rolę w klasyfikacji 
                                                             
9 Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych, [Wyd. 2. popr.] Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curii–Skłodowskiej, Lublin 2001 
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odmian języka i traktuje je jako odmiany języka narodowego związane z istnieniem 

trwałych grup społecznych. Niektóre grupy społeczne posiadają nieostre granice 

tworzonych przez siebie socjolektów, są to grupy towarzyskie czy rówieśnicze. Ludzie  

– zwłaszcza młodzi – mogą być członkami kilku grup: zawodowej, rówieśniczej, 

przestępczej, mogą być też użytkownikami i twórcami kilku socjolektów. Sytuacja ta 

sprzyja wzajemnym wpływom, zatem dopiero na poziomie leksyki da się wyodrębnić 

słownictwo charakterystyczne dla studentów, zwolenników hip hopu, kibiców, żołnierzy 

czy młodocianych przestępców. Debeściak, full wypas, muza, ściema, to warstwa 

utożsamiająca slangu młodzieżowego. W subkulturze hip hopu będą to np. wyrazy 

określające graffiti: bobma, graf, malunek, albo określenia związane z tworzeniem muzyki  

i tekstów: fristajlować, kleić słowa ,skreczować. W socjolekcie studentów słownictwo 

odnosi się do realiów studiowania: koło – kolokwium, spadochroniarz – student 

powtarzający rok. W socjolekcie żołnierskim będą to nazwy żołnierzy różnego rodzaju 

wojsk: muchozol – żołnierz wojsk chemicznych, dekiel – czołgista. W socjolekcie kibiców 

piłkarskich – określenia zachowań podczas meczu: barwy w górę, stracić barwy, zrobić 

doping.  

Stanisław Grabias pisze, że w opisach socjolektów nie ma jednoznacznego 

stanowiska metodologicznego, zwraca jednak uwagę na trzy typy czynników, które 

warunkują zróżnicowanie socjolektów10: 1. rozwarstwienie społeczeństwa pod względem 

np. więzi zawodowej, więzi środowiskowej, 2. wpływ czynników funkcjonalnych tzn. 

funkcji, jakie socjolekt spełnia w danej grupie społecznej, 3. podłoże językowe, na którego 

gruncie socjolekty powstają.  

Socjolekty w literaturze językoznawczej nazywane są często wymiennie z językami 

lub gwarami zawodowymi, środowiskowymi czy grupowymi. Aleksander Wilkoń zaleca 

ostrożność w stosowaniu terminu „gwara”, gdyż „Gwary kształtują się przede wszystkim  

w zamkniętych przestrzennie i społecznie grupach społecznych. Jako były student nie 

mówiłem nigdy „gwarą studencką”, jako wędkarz – „gwarą wędkarską”, jako brydżysta 

„brydżową”, posługiwałem się i posługuję elementami socjolektalnymi i profesjonalnymi  

w odpowiednich sytuacjach, występując w roli wędkarza czy brydżysty. I tak jest z reguły  

z innymi użytkownikami polszczyzny potocznej i kulturalnej11”. 

Język ojczysty kształtowany jest  indywidualnie,  lecz  jego  system  narzucony  jest  

jednostce poprzez wymogi społeczne grupy, która stanowi określoną strukturę 

komunikacyjną. Stanisław Grabias pisze, „że fakty językowe nie są mechanicznym 
                                                                                                                                                                                         
 
10 Stanisław Grabias, op. cit., s. 118 
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odbiciem zjawisk społecznych. Niemniej należy sądzić, że socjolekty jako odmiany 

języka, w których uwarunkowania społeczne są najbardziej widoczne, stanowią również 

możliwą do opisania strukturę, a badania nad nimi winny doprowadzić do jej odkrycia. 

Zatem najistotniejsze wydaje się nie to, jak dany socjolekt nazwiemy, lecz jakie zajmuje 

on miejsce w ogólnym obrazie wszystkich społecznych odmian języka12”. 

Podsumowując dotychczasowe informacje na temat społecznych uwarunkowań 

użycia języka, zauważyć można różnice metodologiczne pomiędzy badaczami: 

Aleksandrem Wilkoniem i Stanisławem Grabiasem, wynikające ze zbyt słabego jeszcze 

opisu cech socjolektów. Poza tym główne cechy dotyczące dalszych badań nad 

socjolektami to, że: „1) nie ma i nie moźe być prostej odpowiedniości między istniejącymi 

w danej wspólnocie komunikatywnej grupami społecznymi, a socjolektami. Te dwa układy 

– układ społeczny i socjolektalny – są nieprzystawalne. 2) umiejętność posługiwania się 

socjolektami zależy od stopnia uczestnictwa jednostki w życiu społecznym: im mniejszy 

stopień uczestnictwa, tym mniejsza znajomość właściwych danej wspólnocie socjolektów  

i większy stopień czystości tego socjolektu, który dla jednostki jest najważniejszy z racji 

wykonywanego zawodu. 3) w świadomości użytkowników języka granice między 

socjolektami są zatarte. Ze wstępnych obserwacji wynika, że istnieje co prawda pewna 

świadmość ich odrębności, jednak przeciętny użytkownik zwykle nie potrafi odpowiedzieć 

na pytanie, na czym ta odrębność polega13”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         
11 Aleksander Wilkoń, op. cit., s. 103 
12 Stanisław Grabias, op. cit., s. 123 
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3.2. Cechy socjolektu (zawodowość, tajność, ekspresywność) 
 

Według typologii socjolektalnych odmian polszczyzny autorstwa Stanisława 

Grabiasa, istnieje zasada wzajemnej zależności między społeczeństwem  

a językiem. Zasada, w myśl której grupa społeczna tworzy język, a język tworzy grupę. 

Jakość i specyfika socjolektu uzależnione są od funkcji, jakie spełnia on  

w kontaktach między członkami tworzącej go grupy społecznej, a te – od kategorii 

socjolektalnych i kategorii społeczno-kulturowych14. Kategorie socjolektalne są to 

według Grabiasa zasady i tendencje organizujące repertuar środków językowych i jego 

jakość. Kategorie te to: zawodowość, tajność i ekspresywność, mające wpływ na jakość 

repertuaru środków językowych poszczególnych socjolektów. W językach zawodowych 

(m.in. łowieckim, marynarskim, żołnierskim) i grup połączonych więzią profesjonalną 

(m.in. język alpinistów) dominuje kategoria zawodowości, a pierwszoplanowa jest funkcja 

profesjonalno-komunikatywna. Natomiast środki językowe podporządkowane są 

sprawnemu i ścisłemu przekazywaniu myśli. Słownictwo ma przede wszystkim charakter 

nominatywny, opisuje i nazywa ważne dla grupy cechy i obiekty otaczającej 

rzeczywistości profesjonalnej, różne „okoliczności” wykonywania czynności 

zawodowych, niemające określeń w języku ogólnym. Na przykład, różnorodne typy 

rozpadliny skalnej określane są przez alpinistów jako ryna, rynna, zacięcie, komin. Cechą 

charakterystyczną dla słownictwa profesjonalnego jest skrótowość, przejawiająca się  

w dostosowaniu wypowiedzi do sytuacji zawodowych, wymagających natychmiastowej 

reakcji. Nieznajomość tych skrótów może mięć przykre konsekwencje. W rozkazach, 

komendach, poleceniach czy żądaniach, wszystkie zbędne z punktu widzenia 

komunikatywności elementy zostają wyeliminowane. Skróty takie występują  

w komendach wojskowych: w lewo zwrot!, bateria ognia!, w poleceniach okrętowych: 

prawo na burt, stop maszyna, klaruj do wyjścia, czy poleceniach sportowych:  rozkrok, 

wymyk.  

Podział socjolektów na zawodowe, tajne, ekspresywne jest podziałem na użytek 

analizy językowej. W rzeczywistości, każdy socjolekt posiada w sobie te trzy kategorie 

socjolektalne, a o jego istocie świadczy hierarchia owych kategorii.  W zawodowym  

wariancie języka, najliczniejszą reprezentację będzie miało słownictwo nazywające 

profesjonalną   działalność  grupy,  a  słownictwo   ekspresywne,   dotyczyć   będzie  mniej  

                                                                                                                                                                                         
13 ibidem, s. 117 
14 Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 127-128 
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istotnych realiów życia codziennego. W wariancie ekspresywnym odwrotnie – najobficiej 

tworzona jest leksyka wyrażająca emocjonalną ocenę rzeczywistości członków wspólnoty. 

O słownictwie profesjonalnym można mówić jedynie w odniesieniu do umownie 

przyjętych realiów zawodowych (w socjolekcie studentów będzie to leksyka związana ze 

studiowaniem). W każdym prawie wariancie znajdzie się słownictwo intencjonalnie tajne, 

jeśli jego użytkownicy chcą ukryć przed niewtajemniczonymi treść komunikatu.  

W socjolekcie marynarzy, będą to używane w środowisku telegrafistów słowa ogródek, 

królewna, kopalnia soli, zastępujące (szyfrujące) właściwą nazwę statku  

w sytuacji, gdy stoi na strefie zakazanej łączności. 
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3.3. Od socjolektu do profesjolektu 
 

Zachowania językowe pozwalają stwierdzić, że człowiek w swoim życiu 

uczestniczy w życiu kilku grup społecznych i poprzez kontakt z kilkoma wspólnotami 

komunikacyjnymi staje się użytkownikiem wielu socjolektów. W niektórch grupach 

uczestniczymy długo, np. w grupie zawodowej, natomiast w innych grupach jesteśmy 

uczestnikami tylko w pewnym okresie swojego życia, np. fanów muzyki rockowej lub 

określonej subkultury. Dlatego niektóre socjolekty profesjonalne są stabilne (łowieckie, 

marynarskie), ponieważ zawiera się w nich tradycja. Odmiany innych socjolektów, które 

powstają w bezpośrednich kontaktach, np. slang studencki, są zmienne. Trwałe są w nich 

natomiast mechanizmy tworzenia wyrazów, lecz same wyrazy zmieniają się wraz ze 

zmianą składu danej grupy.  

Należy wziąć pod uwagę to, że granica pomiędzy profesjonalizmem,  

a terminologią jest  płynna. Dotyczy to dowolnej odmiany zawodowej języka. Dlatego 

Aleksander Wilkoń powołuje się na innego badacza, że „Wśród cech typowych dla gwar 

zawodowych Andrzej Markowski w „Polszczyźnie końca XX wieku” wymienia także brak 

nacechowania emocjonalnego większości określeń, przy jednoczesnym odczuwaniu 

takiego nacechowania przez osoby spoza branży. Dość dosadnie brzmi wyścigowe 

wyrażenie: „jechać z gołą pazurą” – a oznacza ono tylko, że jeździec nie ma w ręku bata 

ani trzcinki. Przykre skojarzenia budzi też sformułowanie „zajeżdżać konie”, a jest to po 

prostu ujeżdżanie młodych koni. Podobnie rzecz się ma z wyrażeniem „skończyć konia”, 

które znaczy: wyczyścić go po treningu15”. 

Inną właściwością języka zawodowego, jest jego stabilność leksykalna. Każda 

grupa społeczna wytwarza własne słownictwo pozostając jednak przy składni potocznej. 

Bogactwo leksykalne zależy od takich czynników jak pochodzenie, wykształcenie, zawód, 

uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Poza tym autorzy prac lingwistycznych 

uwzględniają zjawiska językowe i zjawiska zewnętrzne w stosunku do języka, lecz 

wpływające na jego strukturę, np. zasięg użycia, cel użycia, podłoże językowe. Stanisław 

Grabias uważa, że istnieją cztery czynniki decydujące o doborze wyrazów do 

wypowiedzi16: 

1. zasięg terytorialny wyrazu, 

2. zasięg społeczny, 

3. zasięg związany z kanałem organizowania się wypowiedzi, 

                                                             
15 Małgorzata Buthner–Zawadzka, Polska gwara wyścigowa, [w]: Poradnik Językowy 2000, z. 9, s. 44 
16 Stanisław Grabias, Język w zachowaniach społecznych, op. cit., s. 109 
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4. formalne i znaczeniowe cechy, predysponujące wyraz do pełnienia  

w tekście określonej (jednej lub kilku jednocześnie) funkcji pragmatycznej. 

W zależności od charakteru działalności grupy, rodzaju więzi łączącej jej 

członków, miejsca, jakie grupa zajmuje w strukturze społecznej, wyodrębnił Wilkoń 

odmiany środowiskowe (socjolekty) i zawodowe (profesjolekty). Definicję badania 

odmiany języka zawodowego przyjmuję za Aleksandrem Wilkoniem dla którego 

profesjolekty, to odmiany języka tworzone przez wykonawców zawodów, którzy nie 

kształtują środowiska społecznego (np. elektryków, szewców, fryzjerów, architektów). Na 

profesjolekt składa się słownictwo potoczne i słownictwo zawodowe. Wykonawcy różnych 

zawodów tworzą ekspresywnie nacechowane składniki ich języka, jednak tylko niektóre 

zawody tworzą rodzaj środowiska społecznego, który wykracza poza więzi zawodowe. 

Postępujący proces specjalizacji zawodowej powoduje, że na język potoczny wpływa 

ogromna ilość nowego słownictwa z zakresu techniki czy nauki. Nowe wyrazy szczególnie 

wpływają na frazeologię tworząc neosemantyzmy, kalki językowe, pożyczki. Niektóre  

z tych elementów są silnie zabarwione emocjonalnie i przechodzą do słownictwa 

potocznego, natomiast inne należą do typowych określeń fachowych. „Socjolingwistykę 

interesują profesjolekty głównie jako odmianki potoczne, realizujące się w fachowych 

rozmowach, dyskusjach, naradach, w procesie wytwarzania, a więc w konkretnych 

sytuacjach i aktach mowy17”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Aleksander Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, [Wyd. 2. popr. i uzup.] 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 102 
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4. Objaśnienie pojęć: (media, reklama, public relations) 
 

Zebrany przeze mnie materiał pochodzi z takich dziedzin jak: media, reklama, 

public relations i ze stron internetowych, które wymieniam w rozdziale „Cel i metoda 

pracy”. Na wspomnianych stronach, umieszczone są słowniki wyrazów z wymienionych 

dziedzin. Mnie interesuje sam socjolekt, a raczej profesjolekt18, dlatego na samym 

początku chcę zaznaczyć, że rozdział ten, nie będzie szczegółowym i wyczerpującym 

objaśnieniem dziedzin: media, reklama, public relations. Związane jest to z tym, że po 

pierwsze, dziedziny te nie są tematem mojej pracy, a samo słownictwo, po drugie, są to 

terminy zbyt obszerne znaczeniowo i wielorako badane.  

Moje stwierdzenie dotyczące wyżej wymienionych dziedzin polega na tym, że 

słowa te w pełni „zadomowiły” się w języku polskim w jego odmianie oficjalnej  

i nieoficjalnej. Słowem najbardziej zakorzenionym w polskim systemie językowym, jest 

słowo „reklama”. Znaczenie słowa „reklama” pochodzi z łaciny od reclamo, reclamare  

– krzyczeć do kogoś. Jerzy Bralczyk pisze, że reklama to  informacja która „jest dziś (..), 

choć brzmi to paradoksalnie manipulacją jawną, nie ukrywającą swoich celów. Główna 

treść zresztą komunikatu reklamowego jest dla wszystkich oczywista: to apel do 

odbiorców o kupno produktu. Reszta to forma19”. 

W drugiej kolejności co do adaptacji językowej na grunt polski, jest słowo „media”. 

Media jako środki społecznego przekazu w szerokim pojęciu, czyli prasa, radio, telewizja, 

internet. Inaczej zwane jako mass media, czyli środki masowego przekazu. Początki tzw. 

mediów dotyczą początków prasy w XVII wieku. Pierwsza polska gazeta ukazała się  

w 1661 r. w Krakowie. Mnie interesują jednak media „za pomocą których kieruje się 

pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także 

tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet20”, czyli media które narodziły 

się w XX wieku, lecz w których to nadal funkcjonuje prasa. Radio, telewizja  

i współcześnie internet to dziedziny, które poza funkcją informatywną, interpretacją  

i kulturową, dostarczają zwyczajnej rozrywki. Media są współcześnie bardzo silnym 

narzędziem wpływania na opinię publiczną.  

Stosunkowo  młodym  wyrażeniem  jest  public relations.  W języku polskim słowo  

to zaczęło występować w latach 90–tych, kiedy to dziedzina ta zaczęła rozwijać sie na 

gruncie polskiej gospodarki wolnorynkowej. „Za główny cel stosowania public relations 
                                                             
18 jak piszę w rozdziale „Od socjolektu do profesjolektu” 
19 Jerzy Bralczyk, O językowych zwyczajach polskiej reklamy, [w]: Polszczyzna 2000, red. Walery Pisarek, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999 
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można uznać kreowanie wizerunku firmy/organizacji poprzez przekazanie informacji do 

otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub 

bezpośrednio przy użyciu np. mediów21”. 

Sądzę, że ta krótka notatka dopełnia mój poprzedni rozdział o języku 

środowiskowym. I uważam, że będzie równie odpowiednim wstępem do następnego 

rozdziału traktującego o zapożyczeniach, gdyż dzięki temu rozdziałowi czytelnik otrzyma 

ogólne informacje o dziedzinach, z których wybrałem terminologię do mojej analizy.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
20 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3984263 
21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations 
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5. Zapożyczenia w języku reklamy i mediów (analiza zebranego 

materiału) 
 

Zmiany które zachodzą na poziome językowym, odzwierciedlają zmieniający się 

wokół nas świat, gdyż język jest najdoskonalszym i najpowszechniejszym narzędziem 

komunikacji. Wpływ kulturowy czy gospodarczy powoduje, że języki wpływają nawzajem 

na siebie, nazywając nowe formy działalności człowieka i tworząc dzięki temu 

neologizmy, neosemantyzmy i zapożyczając słownictwo z innego języka. Dziedziną  

w której widoczny jest wyraźny wpływ obcego słownictwa, jest język mediów, reklamy  

i public relations. Następuje tu wpływ angielszczyzny. Zapożyczenia pochodzą  

z krajów zachodnich, głównie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te sfery działalności są 

najbardziej rozwinięte.  

Termin zapożyczenia, rozumiem za Andrzejem Markowskim, który pisze, że są to 

„obce w strukturze danego języka wyrazy zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, 

konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne”22, oraz za Mariuszem Górniczem, który 

w swojej pracy „Elementy anglojęzyczne w tekstach medycznych” pisze, że „dopiero gdy 

termin obcojęzyczny występuje w tekście bez polskiego odpowiednika (towarzyszy mu 

jedynie opisowe wyjaśnienie) lub gdy jest używany wymiennie z określeniem polskim, 

można uznaćgo za pożyczkę”23. 

Moja analiza będzie dotyczyła języka używanego w mediach, reklamie i public 

relations. Będą to przede wszystkim słowa dotyczące terminologii technicznej. Nie 

zajmuję się więc językiem mediów tworzonym w czasie wolnym od pracy, czy  

w kontaktach nieoficjalnych. Zajmuję się słownictwem zawodowym jako profesjolektem. 

Mój materiał to słowa i wyrażenia używane w komunikacji na tym właśnie poziomie, czyli 

jako profesjolekt. Przeprowadzę charakterystykę językową pod względem kryterium 

przedmiotu zapożyczeń24, kryterium stopnia przyswojenia25 oraz czynników wewnątrz– 

i zewnątrzjęzykowych26.  Będą to główne kryteria,  które  wybrałem  do  analizy zebranego   

                                                             
22 Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002, s. 
1773 
23 Mariusz Górnicz, Elementy anglojęzyczne w tekstach medycznych, [w]: Poradnik Językowy, 2000, z. 2, s. 
21 
24 kryterium przedmiotu zapożyczeń przyjmuję za Andrzejem Markowskim, op. cit., s. 1773-1775 
25 stopień przyswojenia, przyjmuję za wymienionym słownikiem Andrzeja Markowskiego oraz Joanną 
Zimnowodą, Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim, [w]: Poradnik Językowy, 1998, z. 8-9, s. 
14-23 
26 w obrębie wymienionych kryteriów, posługuję się przyjętą przeze mnie klasyfikacją, w ramach której 
korzystam z prac takich badaczy, jak: Agata Czamara, Mariusz Górnicz, Andrzej Markowski, Jerzy 
Matusiak, Elżbieta Sękowska, Joanna Zimnowoda 
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materiału. Wskażę również i zanalizuję nowe słownictwo polskie, tzn. te wyrażenia, które 

już na stałe zadomowiły się w języku polskim i nie są już traktowane jako obce np. 

konsument w takim wyrażeniu jak portret konsumenta, czy sponsor w wyrażeniu artykuł 

sponsorowany. Reszta materiału wchodząca w skład słownictwa polskiego, to będą przede 

wszystkim neologizmy i neosemantyzmy.  

Zanim jednak przejdę do tych kryteriów, chcę wyjaśnić, że nie będę badał mojego 

materiału pod wzlędem internacjonalizacji, ponieważ moje słownictwo badane było 

wyłącznie na gruncie polskim. Mogę jedynie przypuszczać, że wiele z tych słów 

używanych jest w innych językach. Moje przypuszczenia opieram na tym, że język 

angielski jest językiem międzynarodowym. Natomiast internacjonalizacja – jak podaje  

w swojej książce Krystyna Waszakowa – to „leksemy, podobne aż do stopnia identyfikacji 

w relacji ortograficznej lub fonematycznej przy pełnym lub częściowym wspólnym 

znaczeniu, wyrażające pojęcia o znaczeniu międzynarodowym i istniejące w kilku (nie 

mniej niż trzech) synchronicznie porównywanych językach (w tej liczbie nie 

spokrewnionych lub nieblisko spokrewnionych)27”.  

Wstępem do mojej analizy zapożyczeń, jest wspomniana powyżej ocena pod 

względem kryteriów wewnątrz– i zewnątrzjęzykowych, na podstawie pracy Joanny 

Zimnowody „Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim”28. Wielu 

językoznawców, w tym Joanna Zimnowoda, zgadza się ze stanowiskiem Jadwigi 

Puzyniny, że „problemem najtrudniejszym w kulturze języka jest hierachizacja kryteriów 

przy orzekaniu o poprawności językowej29”. 

Najwięcej zapożyczeń podlega ocenie według kryterium wewnątrzjęzykowego,  

a podstawowym błędem  w tym kryterium jest według autorki artykułu „dublowanie przez 

obcą formę rodzimych jej odpowiedników30”. W mojej pracy jest kilka takich słów, np. 

brand – marka, public relations – relacje z otoczeniem, reklama outdoorowa – reklama 

zewnętrzna, reklama indoorowa – reklama wewnętrzna31. Joanna Zimnowoda bada 

kryterium wewnątrzjęzykowe pod względem redundancji systemowej która „występuje 

wtedy, gdy mamy do czynienia z wariantami fonetycznymi lub fleksyjnymi tego samego 

wyrazu32”, tzn.  spolszczenia  pisowni  zapożyczonych  wyrazów.  W  zebranym  materiale  

                                                             
27 Krystyna Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyny, 
Wydawnictwo Uniwesytetu Warszawskiego 2005, s. 25 
28 Joanna Zimnowoda,  Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim, [w]: Poradnik Językowy, 1999, 
z. 8-9 
29 cytuję za: Joanna Zimnowoda, ibidem, s. 19 
30 Joanna Zimnowoda, ibidem, s. 19 
31 w tym miejscu podaje tylko niektóre przykłady, ponieważ w dalszej głównej części mojej pracy 
wymieniam, wyjaśniam i analizuje wymienione i inne wyrażenia 
32 Joanna Zimnowoda, op. cit., s. 19 
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występują tylko takie przykłady jak: Chatbot, pisane także czatbot (zwany inaczej 

chatterbot, to wirtualna postać w serwisie internetowym, rodzaj sztucznej inteligencji, 

wirtualny asystent mogący spełniać najróżniejsze funkcje. W rzeczywistości program 

komputerowy, pewien system, zbiór alogorytmów odpowiadających za prowadzoną 

konwersację i wszystkie działania z nią związane), czy banner, pisany również baner. 

Jednak inne wyrazy, mogłyby być spolszczone, jak np. briefing, który mógłby być pisany 

brifing, czy brief zapisany jako brif. Oryginalną formę graficzną i wymowę posiadają także 

słowa logo czy spot.  

Natomiast zapożyczenia, dotyczące kryterium zewnątrzjęzykowego, to „ogólnie 

rzecz biorąc, uwzględnianie kryterium narodowego, które nakazuje nam zachowanie 

umiaru w korzystaniu z wszelkich wyrażeń obcych, zwłaszcza nie przyswojonych”33. 

Dotyczy to używania w polskim języku obcych wtrętów, czyli poza błędem pod względem 

kryterium narodowego, jest to błąd estetyczny. Błędy tego rodzaju występują w badanych 

tekstach nagminnie, np. „nie jest to typowa reklama indoorowa, to często dla małych 

działających lokalnie firm może być ona bardzo skuteczna34”; „trzeba jednak chcieć  

i umieć taką relację sobie wypracować, co jest trudne dla osób bezgranicznie wierzących  

w siłę brandu i pieniądza35”; „jeśli chcemy, aby nasze press releasy miały szanse na 

publikację36”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
33 ibidem, s. 21-22 
34 http://monitoring.nf.pl/artykuly/news_2776.htm (18.03.2007) 
35 http://www.idg.pl/artykuly/54292.html (18.03.2007) 
36 http://www.szkolareklamy.pl/sections-viewarticle-121.html (18.03.2007) 
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5.1. Kryterium przedmiotu zapożyczenia 
5.1.1. Zapożyczenia właściwe 
 

Zapożyczenia właściwe to obce wyrazy i zwroty, które zostały przejęte na grunt 

języka polskiego razem ze swym znaczeniem. W obrębie niektórych wyrazów występuje 

uproszczonia pisownia, jak ma to miejsce w słowie banner, pisanym również  

w wersji spolszczonej baner (prostokątny napis reklamowym, zawierający np: nazwę 

firmy, logo lub reklamę produktu). Zauważyć można, że wyraz ten ulega stopniowej 

polonizacji, – dlatego jak pisze Jerzy Matusiak – „Niekiedy trudno się zorientować, czy 

termin jest zapożyczeniem właściwym tylko częściowo przyswojonym, czy powstał  

w wyniku przeniesienia znaczenia specjalistycznego z odpowiednika angielskiego37”. 

Takim przykładem może być już znane słowo slogan, które zadomowiło się w polskim 

systemie języka w tak znaczny sposób, że przeciętny obiorca może nie zauważyć, że jest to 

pożyczka. Innymi wyrazami, które można zaliczyć do zapożyczeń właściwych, to logo 

(graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli 

umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp.). Logo tak jak 

spot (z ang. kropka, krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach pomiędzy 

właściwym programem) są nazwami, które są raczej powszechnie używanymi  

i znanymi przez ludzi „spoza branży”.  

Natomiast określenie lead (część informacji prasowej będąca jej streszczeniem), 

tabloid (typ gazety, przeważnie dziennika, wydawany najczęściej w specjalnym formacie 

edycyjnym. Tabloidy skierowane są do masowego odbiorcy, najczęściej skupiają się na 

opisywaniu sensacji), są słowami używanymi od niedawna  języku polskim. Lead był 

znany wcześniej, jednak tabloid pojawił się prawdopodobnie wtedy, kiedy zaczął 

ukazywać się „Super Express”, a właściwie kiedy pojawiła się gazeta „Fakt”. Innym 

słowem, występującym głównie w formie pluralia tantuum, jest cookies (niewielkie pliki 

tekstowe zapisywane na dysku komputera użytkownika w momencie odwiedzania danej 

strony interenetowej, pozwalający na jego identyfikację). Słowo to oznacza pierwotnie 

w języku angielskim „ciasteczka”, ale to tłumaczenie polskie nie jest używane i sądzę, że 

słusznie, ponieważ – jak pisze Zenon Klemensiewicz – „Wprowadzenie (...) na siłę 

polskiego bliskoznacznika, albo polszczenie gwałtem starego barbaryzmu stanowi 

zubożenie  wypowiedzi  i  nikt  rozumiejący  funkcję  języka  tego  nie  doradzi38”.  W tym  

                                                             
37 Jerzy Matusiak, Polskie słownictwo komputerowe, [w]: Poradnik Językowy, 1997, z. 1, s. 25 
38 Zenon Klemensiewicz, Składnia, stylistyka, pedagogioka językowa, Warszawa 1982, s. 706 
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przypadku chodzi jednak o dosłowne tłumaczenie, mimo to sądzę, że słowo jest na tyle 

znane, że tłumaczenie jest zbędne. Poza tym, nawet osoba o słabej kompetencji języka 

angielskiego potrafi to słowo zrozumieć i zdecydować, czy będze używać formy 

oryginalnej cookies, czy tłumaczenia polskiego „ciasteczka”. 

Inne zapożyczenie właściwe to public relations (z ang. relacje z otoczeniem; 

kształtowanie wizerunku organizacji, zarządzanie procesami komunikacyjnymi między 

organizacją i osobami, a ich grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne 

kształtowanie tych procesów). Włączam to wyrażenie do zapożyczeń właściwych, gdyż 

mimo, że jest polski odpowiednik, to praktycznie nie występuje on w ogóle w badanych 

przeze mnie tekstach. Jest natomiast jego odmiana w formie potocznej, jak „pijarowiec, 

pijarowcy”, czyli następuje tutaj apelatywizacja wymowy skrótu PR (czyt. pi–ar).  

 

5.1.2. Zapożyczenia strukturalne 

 

Zapożyczenia strukturalne to inaczej kalki językowe, czyli słowa i wyrażenia które 

są odwzorowaniem i tłumaczeniem obcych konstrukcji, np. wspomniane wyżej public 

relations, czyli relacje z otoczeniem. „Sposoby przyswajania nowych zapożyczeń 

angielskich są zgodne z polską tradycją językową. Niektóre zachowują oryginalną postać 

graficzną (...), większość jest adaptowana gramatycznie (...)39”. Biorąc pod uwagę 

oryginalnę postać graficzną, wszystkie znalezione przeze mnie zapożyczenia strukturalne 

posiadają tę cechę: reklama outdoorowa (reklama zewnętrzna), reklama indoorowa 

(reklama wewnętrzna), brand positioning (pozycjonowanie marki), tracking analysis 

(badania trackingowe), czy brand (marka), press release (komunikat prasowy)  press 

statement (oświadczenie prasowe), teczka prasowa (press kit).  

Niektóre z tych konstrukcji występują zamiennie jak brand (marka), czy reklama 

outdoorowa (reklama zewnętrzna), natomiast inne przejmowane są w oryginalnej formie, 

np. public relations, lub też do użycia wchodzi polska wersja np. badania trackingowe 

zamiast tracking analysis. Z dziewięciu zapożyczeń strukturalnych, tylko trzy nie 

podlegają odmianie i dlatego popularniejsza jest ich angielska wersja:  public relations, 

brand positioning, press statement. Natomiast angielskie słownictwo, które podlega 

odmianie według polskich paradygmatów deklinacyjnych używane jest zdecydowanie 

częściej niż polskie, choć czasem może dojść do niefortunnych sytuacji jak ma to miejsce 

w odmianie press kit. „Stanowi on najważniejszy składnik materiałów prasowych, 

                                                             
39 Elżbieta Sękowska, Funkcjonowanie nowszych zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. 
Wybrane zagadnienia, [w]: Poradnik Językowy, 1993, z. 5, s. 247 
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nazywanych także teczką prasową lub – z angielska – Press Kitem40”. Jest to jedyna 

odmiana, jaką znalazłem i do tego dość niefortunna, wywołująca zabawne skojarzenie. 

Dlatego rozsądniejsze wydaje mi się używanie jej polskiego odpowiednika.  

Reszta z wymienionego słownictwa łatwo podlega polskiej odmianie: „(...) 

monitorowania sytuacji marki na rynku za pomocą trackingu41”; „Choć nie jest to typowa 

reklama indoorowa, to często dla małych działających lokalnie firm (...)42”; „Twórcy 

ustawy kierując się zasadą: jak najmniej outdooru, zakazali reklamy piwa (...)43”; „(...) co 

jest trudne dla osób bezgranicznie wierzących w siłę brandu i pieniądza44”; „(...) aby tekst 

krytycznej recenzji mylił nam się z press releasem45”. 

W przytoczonych przykładach zauważyć można nadużywanie formy angielskiej, 

mimo że istnieje polski odpowiednik, który z powodzeniem może zastąpić obcą formę. 

Dlatego zgadzam się ze stanowiskiem Elżbiety Sękowskiej46, jak i Elżbiety Mańczak–

Wohlfeld47, że niektóre z anglicyzmów używane są nie ze względu na ekonimizację, czy 

rzeczywistą potrzebę językową, lecz z pospolitegio snobizmu. 

 

5.1.3. Zapożyczenia semantyczne 

 

Tak jak poprzedni podział zapożyczeń przyjmowałem za „Nowym słownikiem 

poprawnej polszczyzny” Andrzeja Markowskiego, tak w tym dziale, zapożyczenia 

semantyczne analizuję za Agatą Czamarą48. Autorka zajmuje się w swojej książce polem 

semantycznym handlu i usług. Jest to dziedzina na tyle bliska mojemu wyborowi 

materiału, że kryteria jej podziału wydają mi się uzasadnione. W artykule wydzielone są 

zapożyczenia całkowite i zapożyczenia częściowe,  tzw. hybrydy,  które następnie dzielone  

są na „a) pojedyńcze angielskie jednostki leksykalne wplatane w niezmienionej formie  

w tradycyjne wyrażenia języka polskiego; b) angielskie jednostki leksykalne z polskimi 

końcówkami lub formantami derywacyjnymi49”. Do celów mojej analizy korzystam tylko 

                                                             
40 http://www.rynek-ksiazki.pl/archiwum/co_to_jest_press_kit_9042.html (18.03.2007) 
41 http://www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=66 (31.03.2007) 
42 http://monitoring.nf.pl/artykuly/news_2776.htm (18.03.2007) 
43 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/reklamamocnobezalkoholowa.html (18.03.2007) 
44 http://www.idg.pl/artykuly/54292.html (18.03.2007) 
45 http://www.pwe.com.pl/37628.xml (18.03.2007) 
46 Elżbieta Sękowska, op. cit. 
47 Elżbieta Mańczak–Wohlfeld, Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach w języku polskim, [w]: Poradnik 
Językowy, 2000, z. 2 
48 Agata Czamara, MADE IN EUROPE –Leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego w polskim polu 
wyrazowym hanndlu i usług, [w]: Poradnik Językowy, 1996, z. 6 
49 Agata Czamara, op. cit., s. 27 
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z podziału na zapożyczenia częściowe, gdyż zapożyczenia całkowite50 opisałem  

w pierwszym podrozdziale, podając je za Andrzejem Markowskim jako zapożyczenia 

właściwe. Zapożyczenia częściowe, czyli hybrydy, to według Agaty Czamary  takie 

wyrazy „w których mieszają się elementy polskie i angielskie w różnych proporcjach51”. 

Do pierwszego podziału według Agaty Czamary na angielskie jednostki leksykalne, 

które w swojej oryginalnej formie są wplatane w wyrażenia języka polskiego, znalazłem  

w moim materiale następujące przykłady: banner rozwijalny (interaktywny banner, który 

po najechaniu na niego kursorem, rozwija się do większych rozmiarów, co pozwala na 

prezentację dodatkowych treści reklamowych), kampania teaserowa (wstępna część 

kampani reklamowej, mająca na celu zaintrygowanie odbiorców enigmatycznym 

przekazem i tym samym rozbudzenie zainteresowania dalszą częścia kampanii), newsletter 

firmowy (podstawowe informacje o firmie i produktch bądź usługach przez nią 

oferowanych), wartość impact (procentowy udział respondentów, którzy prawidłowo 

zapamiętali informacje zawarte na plakacie w odniesieniu do ogółu badanych osób), oraz 

wspomniane wcześniej badania trackingowe, reklama outdoorowa, reklama indoorowa. 

W wymienionych zapożyczeniach, występuje wymieszanie angielskich jednostek 

leksykalnych z językiem polskim. Wydaje mi się, że jest to proces naturalny. Ponieważ 

pewnych słów angielskich nie da się przetłumaczyć, dlatego słowa polskie dopełniają  

i niejednokrotnie precyzują znaczenie angielskiego leksemu, np. kampania teaserowa, 

której wyjaśnienie podałem wyżej, znaczy co innego niż samo słowo teaser – reklama 

zagadka.  

Do drugiego punktu, dotyczącego jednostek leksykalnych języka angielskiego, 

które posiadają polskie końcówki lub formanty derywacyjne, zakwalifikowałem takie 

wyrażenia jak briefing mediowy (służy działowi obsługi klienta do kontaktowania się  

z działem mediów), monitoring mediów (selekcja oraz kompleksowa analiza informacji  

w mediach dotyczących wybranej organizacji, konkurencji lub branży), link sponsorowany 

(reklama w wyszukiwarce internetowej, wyświetlana w formie odnośnika do strony 

internetowej reklamodawcy wraz z krótkim opisem), artykuł sponsorowany (tekst 

wyglądający jak tekst redakcyjny, zawierający treści reklamowe i publikowany na takich 

samych zasadach jak reklama – odpłatny). W tej części pracy nie zajmuję się takimi 

słowami jak briefing, monitoring (wyrazy te analizuję oddzielnie poniżej), czy link, który 

należy do zapożyczeń właściwych. Interesuje mnie tutaj przyjęcie formantu 

derywacyjnego przez takie słowa jak, media – mediowy, mediów, oraz sponsoring  
                                                             
50 pod nazwą „zapożyczenia całkowite” analizuję za Andrzejem Markowskim zapożyczenia pod względem 
stopnia przyswojenia 
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– sponsorowany. Słowa te łatwo poddają się właściwościom derywacyjnym, ponieważ od 

dawna zadomowiły się w języku polskim. O słowie sponsoring pisze Andrzej Markowski: 

„Rzeczownik sponsor i czasownik sponsorować zadomowiły się już w polszczyźnie,  

z tego względu uzasadnione jest utworzenie od tego czasownika polskiego odsłownika  

– sponsorowanie52”.  

Słowa angielskie z końcówką – ing w mojej pracy to: astroturfing (termin ten 

odnosi się do formalnych projektów PR, które mają sprawiać wrażenie spontanicznej 

reakcji społecznej w stosunku do jakiegoś wydarzenia, ugrupowania politycznego, 

produktu czy usługi), capping (nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, 

przypadających na jednego użytkownika), streaming (technologia pozwalająca na 

tworzenie zaawansowanych kreacji reklamowych w internecie), sampling (oznacza sposób 

badań popytu nowego produktu, jak również promocji. Polega na rozdawaniu klientom 

bezpłatnych próbek itp.), lobbying od lobby (forma wywierania wpływu na instytucje 

administracji państwowej w celu podjęcia lub zmiany decyzji w środowisku 

ekonomicznym, prawnym albo finansowym), branding, e-branding od brand (wszelkie 

znaki towarowe, symbole słowne, graficzne oraz dźwiękowe, które służą przypisaniu 

danego komunikatu reklamowego do marki, która za nimi stoi), mailing, e-mailing od mail 

(bardzo skuteczna forma reklamy polegająca na wysyłaniu elektronicznego listu 

reklamowego do użytkowników darmowych kont pocztowych) i wspomniany już briefing  

i monitoring.  

Końcówka – ing jest i bardzo produktywna i charakterystyczna w języku 

angielskim, dlatego wymienione wyrazy są zapożyczane do polszczyzny w oryginalnej 

postaci graficznej. Wymienionych słów nie da się zastąpić tak, jak w przypadku słowa 

sponsoring – sponsorowanie. Możliwe jest to jedynie w jednym z przykładów: monitoring, 

który według „Słownika języka polskiego” PWN znaczy „1. stała obserwacja i kontrola 

jakichś procesów lub zjawisk; 2. stały nadzór nad jakimś obiektem chronionym53”.  

Sądzę, że monitoring można z powodzeniem zastąpić słowem monitorowanie, np. 

monitorowanie mediów zamiast monitoring mediów. Zaproponowane słowo nie traci na 

znaczeniu, a dodatkowo wydaje mi się, że w tej odmianie jest znane powszechnie  

i bardziej precyzyjne. Poza tym w znaczeniu słowa, monitoring nastąpił proces 

przesunięcia semantycznego, gdyż – jak pisze Sękowska – wyraz ten „Rozpowszechnił się 

w prasie w związku z problemami ekologii i jest często stosowany w wyrażeniu 

                                                                                                                                                                                         
51 Agata Czamara, op. cit. s. 26 
52 Andrzej Markowski, Nowsze zapożyczenia w polszczyźnie: anglicyzmy gramatyczne i leksykalne, [w]: 
Poradnik Językowy, 1992, z. 3, s. 239 
53 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=monitoring (01.04.2007) 
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monitoring środowiska54”. Jest to zatem dowód na to, że spolszczone słowo 

monitorowanie wydaje się lepsze niż zapożyczenie angielskie. Proces przesunięcia 

semantycznego występuje także w słowie sampling (definicja słowa sampling odnosi sie 

do muzyki: „próbkowanie, pobieranie danych z dźwięku analogowego i ich zapis w postaci 

cyfrowej), dlatego prawidłowe i główne znaczenie odnosi się do sfery muzyki. 

Przytoczone w tym podrozdziale leksemy odnoszą się do nowych form w reklamie, 

mediach i public relations. Niektóre z przykładów dałoby się zastąpić polskimi słowami  

i wtedy, kiedy to możliwe, należy to zrobić. Nie można jednak podchodzić do prób 

spolszczenia zbyt radykalnie, gdyż niektóre z nich mogą brzmieć kolokwialnie bądź 

śmiesznie. Jak podaje Andrzej Markowski „Patchwork brzmi na pewno „lepiej” niż łaciak, 

a pager wygrywa zapewne konkurencję z przywoływaczem55”.  

 

5.1.4. Zapożyczenia leksykalne 
 

Do zapożyczeń leksykalnych należy większość analizowanego przeze mnie 

materiału, dlatego nie będę tutaj wymieniał wszystkich przykładów. Pokażę tylko te 

najbardziej reprezentatywne i te, które nie pojawiały się wcześniej w mojej pracy. 

Zauważyłem też, że „Większość z tych nowych zapożyczeń leksykalnych do polszczyzny 

przychodzi w angielskiej postaci ortograficznej i z wymową zbliżoną do oryginalnej56”.     

Zapożyczenia leksykalne będę analizował za Mariuszem Górniczem, który dzieli 

ten typ zapożyczeń na skrótowce i terminy jedno– i wielowyrazowe. Autor pisze, że  

„O upowszechnieniu skrótu decyduje długość terminu – terminy  trójwyrazowe i dłuższe 

są z reguły zastępowane skrótowcami lub połączeniami: określenie „kategorialne”  

+ skrótowiec”57. W moim materiale takim przykładem jest Badanie PIT =Plakat Impact 

Test (badanie skuteczności kampanii reklamy zewnętrznej, przeprowadzane metodą 

wywiadu kwestionariuszowego). Poza tym do skrótowców należą takie formy jak: 

Citylight =CLP z ang. Citylight poster (podświetlony od wewnątrz panel reklamowy 

montowany w wiatach przystankowych lub wolno stojący bądź ścienny); CPA =Cost Per 

Action (koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją kampanii reklamowej); 

CPC =Cost Per Click (koszt uzyskania jednego kliknięcia w banner reklamowy); CMP 

=Cost Per Mille (koszt dotarcia reklamą internetową do tysiąca potencjałnych adresatów); 

CTR =Click-Through-Ratio (wyrażony procentowo stosunek liczby kliknięć w reklamę 

                                                             
54 Elżbieta Sękowska, op. cit., s. 243 
55 Andrzej Markowski, op. cit., s. 241 
56 Andrzej Markowski, op. cit., s. 241 
57 Mariusz Górnicz, op. cit., s. 21 



 24 

internetową do liczby wyświetleń); ROS =Run-on-site (kampania reklamowa wyświetlana 

na wszystkich, losowo dobieranych stronach danej witryny); SOV =Share of Voice (miara 

intensywności kampanii reklamowej, w internecie oznacza stosunek wykupionej liczby 

emisji bannera do oglądalności strony).  

Mariusz Górnicz pisze, że „Chociaż rozwinięta forma terminu zastępowanego 

danym skrótem jest przeważnie tłumaczona na inne języki, sam skrótowiec zostaje 

przeniesiony bez zmian58”. Skrótowce, które tutaj wymieniłem i ich roszerzenia pochodzą 

z języka angielskiego. Nie badałem czy ich rozwinięcia tłumaczone są na inne języki, 

ponieważ w mojej pracy nie zajmuję się tym zjawiskiem. Mogę jedynie stwierdzić, że na 

gruncie języka polskiego nie znalazłem polskiego odpowiednika tych rozszerzeń. Twierdzę 

również, że podane skróty istnieją w ramach nazewnictwa międzynarodowego.  

Kolejny typ zapożyczeń leksykalnych to terminy jedno– i wielowyrazowe,  

o których Mariusz Górnicz pisze, że są to terminy, które „w postaci rozwiniętej towarzyszą 

również skrótowcom przy pierwszym ich wystąpieniu tekście59”. W moim materiale są 

natomiast tylko takie zapożyczenia, które towarzyszą polskim odpowiednikom: teczka 

prasowa – press kit, jak i odwrotnie press statement – oświadczenie prasowe. Reszta 

wielowyrazowych zapożyczeń posiada tylko formę angielską, np. background release, 

backgrounder (rodzaj komunikatu prasowego, opracowanie prasowe zawierające 

kompleksowe informacje o firmie, branży itp. często dołączany do innych komunikatów 

prasowych), cross – linking (wzajemne promowanie się stron np. wymiana linków lub 

banerów), community relations (komunikowanie otoczeniu firmy pozytywnych cech jej 

tożsamości, dotyczących zaangażowania w działania społeczne), corporate image  

(w odróżnieniu od tożsamości firmy, tworzony jest na podstawie indywidualnych ocen  

i doświadczeń konsumentów), media bas (określenie stosowane w retoryce politycznej dla 

zobrazowania widocznej politycznej przychylności mediów), media relations (rodzaj 

komunikacji w obszarze PR, w którym grupą docelową są środki masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja, Internet), product placement (celowe wykorzystanie określonych 

produktów markowych w filmach, programach rozrywkowych, a także grach 

komputerowych i książkach), public affairs (działania promocyjne które zachodzą jeszcze 

przed pojawieniem się produktu, marki, ogranizacji),  feature release (rodzaj komunikatu 

prasowego, będącego analizą konkretnego zagadnienia specjalistycznego), mat release 

(jest to materiał przygotowany przez firmowy zespół public relations, przesyłany głównie 

gazetom lokalnym i czasopismom o mniejszym nakładzie), news release (rodzaj 

                                                             
58 Mariusz Górnicz, op. cit., s. 19-20 
59 ibidem, s. 21 
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komunikatu prasowego – krótka i zwięzła informacja wysyłana do mediów w celu 

publikacji),  pop-under (odmiana reklamy typu pop-up. Różnica polega na tym, iż nowe 

okno zawierające przekaz reklamowy otwierane jest pod aktywnym oknem przeglądarki),  

Pop-up (to forma reklamy internetowej w postaci okienka wyskakującego podczas 

otwierania strony), top layer (toplayer) (reklama w fromie animacji, zawierająca często 

efekty dźwiekowe), yellow journalism (pejoratywne określenie różnorodnych praktyk lub 

tendencji w mediach masowych. Odnosi się do sensacjonalizmu w przekazywaniu 

wiadomości),  czy public relations.  

Innymi słowami, które są raczej złożeniami, to backlight (panel reklamowy 

podświetlony z tyłu), frontlight (panel reklamowy podświetlony z przodu), czy 

powszechny już billboard (wielkoformatowa tablica reklamowa umieszczana na ścianach 

domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach dużego ruchu przechodniów  

i samochodów). Do wymienionych złożeń nie znalazłem odpowiedników polskich. 

Wynikać to może z tego, że dziedziny z których pochodzi analizowane słownictwo, są 

stosunkowo „młode” na polskim rynku mediów i nie  udało się jeszcze stworzyć polskiego 

nazewnictwa, przynajmniej w języku fachowym. Póki co, są to jak najbardziej 

zapożyczenia, ponieważ – jak twierdzi Mariusz Górnicz – „dopiero brak odpowiednika 

rodzimego lub stosowanie w tekście terminu obcojęzycznego wymiennie z rodzimym jest 

znakiem, że dany termin obcojęzyczny został zapożyczony60”.  

Zebrane przeze mnie słownictwo występuje głównie w postaci, o której pisze autor 

artykułu. Podobnie jest z pojedyńczymi słowami, które nawet jeśli mają swoje polskie 

odpowiedniki, to używana jest ich oryginalna forma, np. brand – marka, czy header 

którego polska nazwa to główka. Sądzę, że to słowo polskie występuje raczej poza 

obiegiem oficjalnym.  

Inne wyrazy angielskie, które w ogóle nie mają jakichkolwiek odpowiedników  

w polskim nazewnictwie, to powszechnie znane i często używane logo (jest to graficzne 

przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na 

opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp.),  oraz mniej znane brandmark 

(graficzna forma reklamy mająca kształt okna pop-up, która może przybierać dowolny 

kształt), branding (e-branding) (wszelkie znaki towarowe, symbole słowne, graficzne oraz 

dźwiękowe, które  służą  przypisaniu  danego  komunikatu reklamowego do marki, która 

za nimi stoi), brief (to dokument, który zawiera uporządkowany spis celów kampanii  

i wytycznych jakie ma spełniać reklama lub dana kampania), ezine (e-zine) (jest to 

okresowa publikacja rozsyłana przez e-mail lub zamieszczana na stronie internetowej), 

                                                             
60 Mariusz Górnicz, op. cit., s. 18 
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interstitial (forma reklamy, która pojawiaja się na stronie WWW w momencie całkowitego 

załadowania się serwisu, przypomina reklamę telewizyjną), oraz wspomniane już  

w rozdziale o zapożyczeniach semantycznych, wyrażenia z końcówką – ing.  

Choć większość z tych leksemów nie ma polskich odpowiedników, to duża ich 

część dobrze zaadoptowała się na gruncie polskiej odmiany, np. „zajmijmy się 

brandingiem partyzanckim”61; „briefy działu obsługi klienta są z reguły sprzeczne  

z poglądami kreacji”62; „możliwością określenia jakości e-zine'a była jego zawartość 

merytoryczna”63; Najłatwiej jednak poddają się odmianie słowa z angielską końcówką  

– ing, np. „możliwość wypisania się z mailingu jest umieszczana również w mailach 

kierowanych na adresy zabrane (...)”64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 http://www.merytorium.pl/ (18.03.2007) 
62 http://www.brief.pl/magazyn,artykul,94,29.html (18.03.2007) 
63 http://www.subskrypcja.pl/article.php?art=0013&Local_Session=fa14d03c23df941884790f274b7cf14f 
(18.03.2007) 
64 http://nospam-pl.net/nie-spam.php (18.03.2007) 
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5.2. Kryterium stopnia przyswojenia 
 

Posługuję się w pracy kryterium stopnia przyswojenia, aby zobaczyć, na ile słowa 

angielskie przystosowały się do systemu języka polskiego. Andrzej Markowski65 w ramach 

tego kryterium wylicza cytaty, zapożyczenia częściowo przyswojone i zapożyczenia 

całkowite. Na podstawie podziału Markowskiego, analizuję mój materiał tylko pod 

względem zapożyczeń całkowitych, ponieważ zapożyczenia częściowo przyswojone – jak 

pisze autor – to „wyrazy obce mające uproszczoną wymowę i pisownię, adaptowane do 

polskiego systemu językowego, ale mimo to nieodmienne z powodu nietypowej budowy 

fleksyjnej”66. W moim materiale nie znalazłem przykładów tego typu zapożyczeń. 

Ponieważ te z wyrazów, które mają wymowę i pisownię uproszczoną jak np. banner 

 – baner, są odmienne.  Natomiast te, które są nieodmienne np. brandmark, yellow 

journalism, nie posiadają uproszczonej formy. Jeśli jednak chodzi o cytaty, to analizuję je 

według Joanny Zimnowody, która dzieli je na: cytaty i wtręty.  

 

5.2.1. Cytaty i wtręty 
 

Cytaty, uważa Joanna Zimnowoda za „dosłowne przytoczenie elementu z innego 

systemu językowego w celu nazwania lub określenia elementów rzeczywistości, dla 

których brak odpowiedników w języku rodzimym”67. Duża część mojego materiału to 

właśnie cytaty np. mailing, briefing (spotkania (głównie z dziennikarzami zajmującymi się 

daną tematyką) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służą wyjaśnieniu 

różnorodnych kwestii), lobby (grupa osób reprezentujących wspólne interesy. Jej zadaniem 

jest wywieranie wpływu na instytucje administracji państwowej w celu osiągnięcia 

wspólnych korzyści), public relations, backlight, ezine (e-zine). 

Wtręty to według autorki „element językowy nie zharmonizowany z większą partią 

tekstu, wyodrębniający się, dający się odczuć jako element obcy, zbędny, dublujący 

rodzime elementy językowe”68. W mojej pracy występują takie przykłady jak brand  

– marka, czy przykłady analizowane w podrozdziale o zapożyczeniach strukturalnych  

m. in. reklama outdoorowa (reklama zewnętrzna), brand positioning (pozycjonowanie 

marki), press release (komunikat prasowy).  

                                                             
65 Andrzej Markowski, op. cit. s. 1774 
66 ibidem 
67 Joanna Zimnowoda, op. cit., s. 16 
68 ibidem 
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Joanna Zimnowoda pisze w swoim artykule, że przedstawione definicje, są jedynie 

wstępem dotyczącym spornej kwesti, w której brak widocznych różnic pomiędzy cytatami,  

a wtrętami. Wspominałem już, że używanie elementów z obcego języka, w tym przypadku 

z jęzka angielskiego, wynika czasem ze snobizmu, a nie z ekonomiczności komunikatu. 

Autorka artykułu twierdzi, że „cytaty, ze względu na kryterium wystarczalności, są  

w języku wręcz niezbędne, to wtręty naruszają niemal wszystkie kryteria poprawności 

językowej i powinny być uznawane za formy błędne”69. 

 

5.2.2. Zapożyczenia częściowo i całkowice przyswojone 
 

Zapożyczenia całkowite analizuję za Andrzejem Markowskim, które autor uważa 

za „wyrazy i wyrażenia przejęte z języków obcych, ale przystosowane do systemu języka 

polskiego pod względem pisowni, wymowy i odmiany”70. Najbardziej charakterystycznym 

przykładem na ten typ stopnia przyswojenia jest banner – baner, który jest pod względem 

pisowni, wymowy i odmiany przystosowany do systemu polskiego języka, np. „System 

pozwala również korzystać z automatycznie generowanych banerów”71. Są jeszcze oprócz 

tego leksemy: spot „ponad 1500 powtórzeń Twojego spotu na naszym monitorze”72 i logo 

„Każde zdjęcie opatrzone jest logiem serwisu”73, które wstępują w formie oryginalnej, 

gdyż ich wymowa i pisownia jest łatwa. Reszta znalezionych przeze mnie zapożyczeń nie 

jest przystosowana pod względem wymowy, czy pisowni do systemu języka polskiego, 

jednak większość z nich podlega polskiej odmianie, np. lead „Bardzo często od leadu 

zależy, czy czytelnik przeczyta tekst, czy pominie go i przejdzie do następnego”74; layout 

(oznacza układ strony, czyli sposób w jaki tekst i grafika są ze sobą komponowane na 

stronie publikacji) „(...)  niezwykle atrakcyjny sposób wkomponowano layouty promujące 

aparat”75; top layer (toplayer) „Warto znać zasady podwyższające skuteczność top 

layer’ów”76.  

 

 

                                                             
69 Joanna Zimnowoda, op. cit., s. 16-17 
70 Andrzej Markowski, op. cit. s. 1774 
71 http://www.propolska.pl/pol/docs/help.php#help1_8 (18.03.2007) 
72 http://www.art-d.com.pl/ (18.03.2007) 
73 http://www.bieszczady.net.pl/coppermine_dir/faq.php (18.03.2007) 
74 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/co_to_jest_lead_zajawka_10175.html (18.03.2007) 
75 http://www.medialine.pl/kr_copy.php?na_oko=1&news_id=297 (18.03.2007) 
76 http://www.bednarek.eu/zalety-wady-i-mozliwosci-okienek-top-layer/#more-142 (18.03.2007) 
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6. Słownictwo polskie77 
 

W zebranym przeze mnie materiale językowym występuje słownictwo polskie.  

W porównaniu z zapożyczenami angielskimi, jest to niewielki procent w całym 

słownictwie z dziedziny mediów, reklamy i public relations. Jest to słownictwo typowo 

polskie, które nie jest tłumaczone z języka angielskiego.  

Zebrane słownictwo polskie obejmuje: 

1. wyrażenia wielowyrazowe, 

2. neosemantyzmy, 

3. neologizmy. 

Do wyrażeń wielowyrazowych zaliczam portret konsumenta (jeden z bardziej 

niezawodnych sposobów opisania grupy docelowej, czyli grupy, dla której przekaz 

reklamowy jest przeznaczony); przekazy wirusowe (zaplanowana przez organizację forma 

internetowa, którą internauci sami będą rozpowszechniać pomiędzy sobą); artykuł 

sponsorowany (tekst wyglądający jak tekst redakcyjny, zawierający treści reklamowe  

i publikowany na takich samych zasadach jak reklama – odpłatny); reklama kontekstowa  

(to taki rodzaj reklamy, która zakłada dopasowanie treści reklam do treści stron, na których 

są one umieszczone); reklama w wyszukiwarce (reklamy ukazujące sie po wpisaniu przez 

użytkowaniu słów kluczowych); reklama tranzytowa (to rodzaj reklamy zewnętrznej. 

Nośnikami tej reklamy są środki komunikacji: autobusy, busy, taksówki, samochody 

prywatne czy też specjane samochody reklamowe itd.). Natomiast polskie nośniki wielko-

formatowe (tablice o powierzchni minimum 18 m2. Zazwyczaj usytuowane są w pobliżu 

najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, na elewacjach domów i innych 

budynków), to inaczej billboard. Jednak bardziej przyjeło się słowo oryginalne, gdyż 

obecnie billboard nie należy tylko do dziedziny technicznej w której określał wyłącznie 

wielki plakat reklamowy, ale i dziedziny sztuki. Tak jak reklama stała sie sztuką, tak i jest 

sztuka billboardu i historia billboardu. Natomiast ciężko byłoby mówić o sztuce, czy 

historii nośników wielko-formatowych. Jest jednak  to przykład na polskie słownictwo.  

Do drugiej grupy wyrazów, czyli neosemantyzmów, należą kaseton, panel,   

plafon  (rodzaj  płaskiej ściennej reklamy o różnym  kształcie podświetlanej od wewnątrz);  

prezenter (rodzaj reklamy z płyty PLEXI bezbarwnej, na której są wygrawerowane 

frezowane napisy lub grafika); semafor (dwustronna reklama montowana prostopadle do 

                                                             
77 do tego słownictwa nie dołączam słów polskich, które są wiernymi tłumaczeniami z języka angielskiego i 
które to słownictwo występuje zamiennie z zapożyczeniami. Słowa te analizuję oddzielnie w podrozdziale o 
zapożyczeniach strukturalnych. Poza tym, słownictwo polskie rozumiem jako te wyrażenia, które już na stałe 
zadomowiły się w języku polskim i nie są już traktowane jako obce 



 30 

budynku. Zazwyczaj jest to podświetlany kaseton lub tablica reklamowa). W podanych 

przykładach nastepuje zjawisko przesunięcia semantycznego, ponieważ oryginalne 

znaczenie podanych słów według „Słownika języka polskiego” PWN78 to: kaseton79  

– wgłębione pole czworoboczne lub wieloboczne, wykonane w drewnie, kamieniu, lub 

stiuku, rzeźbione lub malowane, ozdoba stropów, sklepień i kopuł (głównie  

w architekturze wnętrza renesansowego); panel80 1. dyskusja publiczna na określony temat 

prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin w celu przedstawienia odmiennych 

punktów widzenia; 2. psych. socjol. badanie ankietowe powtarzane wśród tej samej 

zbiorowości w pewnych odstępach czasu, stosowane w celu poznania procesów 

kształtowania się postaw, zachowań, opinii badanych osób; 3. tech. Rodzaj wymiennego 

opakowania, pakietu, zasobnika, zawierającego określoną liczbę jakichś przedmiotów, 

części,urządzeń itp.; plafon81 – malowidło na tynku, malowidło na płótnie lub dekoracja 

stiukowa stanowiące duże pole dekoracyjne obejmujące centralną część sufitu lub 

podniebienie sklepienia. Kaseton, panel, plafon są to wyrazy, które określają ten sam 

rodzaj reklamy, więc można je traktować jako synonimy. Drugim neosemantyzmem jest 

prezenter82, wyraz, który według słownika posiada dwa znaczenia 1. konferansjer  

w telewizji, teatrze, itp. przedstawiający widzom mającą wystąpić osobę (np. aktora), 

grupę osób (np. zespół muzyczny); 2. osoba demonstrująca stroje na pokazach mody, 

zwłaszcza mężczyzna. Ostatni z wymienionych neosemantyzmów, to semafor83  

1. urządzenie umieszczone przy torze kolejowym, podające sygnały zatrzymania się, 

wolnej drogi lub ograniczenia prędkości pociągów, mające zwykle postać wysokiego słupa  

z poprzecznym ramieniem i latarniami u góry; 2. żegl. nadbrzeżny sygnalizator w postaci 

masztu, na którym umieszczone jest urządzenie sygnalizujące statkom wolną drogę lub 

zakaz wpłynięcia; 3. żegl. system sygnalizacji morskiej, polegający na przekazywaniu 

informacji przez sygnalistę wykonującego określone ruchy rękami, w których trzyma dwie 

chorągiewki. 

Wśród neologizmów znalazłem takie słowa jak druciak (rodzaj ekspozytora 

wykonany z giętego drutu. Zazwyczaj występuje w formie drucianej siatki  

z umieszczonymi na niej wieszakami); wrzutki (luźno wrzucone między strony pisma 

ulotki), wszywki (ulotki zszyte z pozostałymi stronami pisma), czy wklejki (przyklejone  do  

                                                             
78 Słownik języka polskiego PWN, red. Mieczysław Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998 
79 ibidem, t. I. s. 839 
80 ibidem, t. II, s. 567 
81 ibidem, t. II, s. 653 
82 ibidem, t. II, s. 881 
83 ibidem, t. III, s. 182 
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jakiejś strony próbki reklamowanego produktu). Te trzy słowa występują w obrębie 

angielskiego słowa insert (inna niż druk reklamy lub ogłoszenia prasowego forma dotarcia 

z przekazem reklamowym lub ogłoszeniowym do czytelnika tego pisma. Są to wszelkiego 

rodzaju  ulotki,  foldery,  gadżety,  wrzucane  lub wklejane do wydania tytułu prasowego); 

potykacz (rodzaj stojaka reklamowego zbudowanego z dwóch płyt połączonych z sobą  

w górnej krawędzi. Po rozstawieniu mają kształ zbliżony do litery A); kiwak (z ang. 

wobbler, co znaczy trząść się; kiwać się; nośnik reklamy przyczepiany do elementów 

wyposażenia sklepu na cienkiej, przeźroczystej i sprężystej folii). Poza tym, że 

wymienione słowa są neologizmami, to są to również desygnaty konkretnych rodzajów 

reklam.  

W analizie przedstawionego materiału zauważyć można jak polskie słownictwo 

mediów, reklamy i public relations tworzy się w oparciu o zapożyczenia angielskie. Być 

może niektóre z tych słów mogę brzmieć potocznie, jednak spełniają one bardzo ważną 

funkcję: określają na gruncie języka polskiego konkretną dziedzinę. Dzięki nim, język 

polski nadąża za zmianami w badanych przeze mnie dziedzinach: mediów, reklamy  

i public relations. 
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7. Wnioski 
 

Zebrane przeze mnie słownictwo z takich dziedzin jak reklama, media i public 

relations, dotyczy działalności zawodowej. Ta odmiana języka jest szczególnie podatna na 

wpływ zapożyczeń, w szczególności języka angielskiego. Na podstawie ilości leksemów, 

które zostały zapożyczone, a niektóre już wchłonięte do systemu języka polskiego, można 

wysnuć wniosek, że przewaga wyrazów i konstrukcji angielskich, może mieć wpływ na 

jakość słownictwa polskiego.  

W mojej pracy analizuję zebrane słownictwo jako profesjolekt, czyli odmianę, 

która nie wpływa bezpośrednio na zmiany w systemie języka polskiego. Jednak 

profesjolekt, szczególnie ten już utrwalony, może zostać zaadaptowany na grunt 

polszczyzny ogólnej z takich powodów jak, np. ekonomizacja języka, czy brak 

odpowiednika polskiego w nazywaniu nowych zjawisk . Nie jest to jednak wpływ na tyle 

znaczący, by obawiać się o czystość rodzimego języka.  

Wyniki mojej  analizy pozwalają na wnioski, że: 

1. słownictwo używane w mediach, reklamie i public relations, to odmiana 

języka polskiego jako: profesjolekt, 

2. zebrane słownictwo, to głównie zapożyczenia, wyłącznie z języka 

angielskiego,  

3. w analizowanym materiale występują paralelne formy angielskie i polskie; 

jest to jednak niewielki procent w całym słownictwie, 

4. mała liczba słownictwa polskiego, w tym nelogizmów i neosemantyzmów, 

to znak, że większość z zapożyczeń angielskich odnosi się do stosunkowo 

młodych realiów gospodarczych w Polsce: mediów, reklamy, public 

relations, 

5. większość zapożyczeń stosunkowo szybko dostosowuje się do systemu 

języka polskiego poprzez fleksję, np. branding ( – branding): „Zajmijmy się 

brandingiem partyzanckim, który nie kosztuje nic a jest skuteczny84”; 

citylight: „Widz, przyzwyczajony do wszechobecnego billboardu  

i citylightu zostaje zaskoczony tym, co się na nim niespodziewanie 

pojawia85”; tabloid: „Mimo wszystko dobrze, że „Trybuna” nie jest 

tabloidem86”.  

                                                             
84 http://www.merytorium.pl/ (18.03.2007) 
85 http://www.obieg.pl/artmix/artmix01_01.php (18.03.2007) 
86 http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=30418 (18.03.2007) 
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Dlatego, jak pisze Elżbieta Mańczak – Wohlfeld, „warto się zastanowić wzorem 

purystów językowych, czy (...) sposób wprowadzania zapożyczeń angielskich zagraża 

językowi polskiemu. Otóż wydaje się, że jakkolwiek liczba anglicyzmów stale się w nim 

powiększa obroni się on z pewnością i nie zostanie zastąpiony przez angielski”87.  

Zgadzam się z tym stanowiskiem i sądzę, że mimo silnego wpływu anglicyzmów  

w różnych dziedzinach życia, od prywatnego po zawodowe, język polski będzie, albo 

adaptował wyrazy obce, albo tworzył, jeśli będzie to tylko możliwe, własne, nowe 

słownictwo. Poza tym, już historia dowiodła, że silny w przeszłości wpływ łaciny, czy 

języka francuskiego, nie spowodowały zubożenia języka polskiego, a wręcz przeciwnie, 

wzbogaciły go i wpłynęły dodatnio na jego precyzyjność. 

Dziedziny, którymi się zajmuję, są tak na gruncie rynkowym jak i językowym  

w Polsce, dość młodymi sferami życia. Występuje tu głównie słownictwo angielskie, co 

spowodowane jest tym, że słownictwo to zostało zaczerpnięte przede wszystkim z rynku 

Stanów Zjednoczonych, gdzie dziedziny te mają już swoją wieloletnią tradycję, oraz 

innych rynków zachodnich. 

W mojej pracy większość z zapożyczeń ma charakter leksykalny, a ich odmiana  

w języku polskim świadczy, że język ten jest bardzo elastyczny i szybko je naturalizuje. 

Również Elżbieta Mańczak – Wohlfeld uważa, że „wpływ angielszczyzny na język polski 

jest ograniczony do zapożyczeń leksykalnych. (...) wprowadzenie anglicyzmów nie 

powoduje zmian w obrębie systemu fonologicznego, morfologicznego czy syntaktycznego 

języka polskiego używanego w Polsce, ale jednie wpływa na zmianę relacji i opozycji  

w leksyce88”. 

Opisane rodzaje zapożyczeń i ich stopnie przyswojenia, oraz nowe słownictwo 

polskie, dowodzi bardziej ogólnego faktu, że przenikanie pewnych struktur z jednego do 

drugiego języka, jest nieuniknione. Słusznie więc twierdzi Elżbieta Mańczak – Wohlfeld, 

że całkiem „czyste języki” nie istnieją, i dodaje, że „nadużywanie (...) zapożyczeń 

zewnętrznych prowadzi do zanieczyszczenia języka, jednak przejęcie pewnych obcych 

elementów nie tylko dowodzi żywotności języka, ale także wpływa na jego modernizację  

i wzbogacenie”89. 

 

 
 
                                                             
87 Elżbieta Mańczak–Wohlfeld, Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach w języku polskim,  op. cit., s. 76 
88 Elżbieta Mańczak–Wohlfeld, Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, 
Uniwersytet Jagielloński 1992, s. 5 
89 Elżbieta Mańczak–Wohlfeld, Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich (...), op. cit. s. 9 
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8. Aneks: lista wyrazów 
 

Artykuł sponsorowany – tekst wyglądający jak tekst redakcyjny, zawierający treści 

reklamowe i publikowany na takich samych zasadach jak reklama – odpłatny. 

Astroturfing – termin ten odnosi się do formalnych projektów PR, które mają sprawiać 

wrażenie spontanicznej reakcji społecznej w stosunku do jakiegoś wydarzenia, 

ugrupowania politycznego, produktu czy usługi. Zwykle reakcja ta jest realizowana przy 

pomocy wielu rozproszonych geograficznie osób, których działania są centralnie 

moderowane.  

Background release, backgrounder – rodzaj komunikatu prasowego, opracowanie 

prasowe zawierające kompleksowe informacje o firmie, branży itp. często dołączany do 

innych komunikatów prasowych. W informacji prasowej backgrounderem jest notka  

o firmie. Materiał taki służy uzupełnieniu wiedzy dziennikarza. 

Backlight – panel reklamowy podświetlony z tyłu. W Polsce najczęściej używa się 

backlightów o wymiarach 6/3m lub 8/4m. 

Badania trackingowe (jęz. ang. tracking analysis) – są to powtarzane w czasie badania, 

mierzące np.: dynamikę świadomości marki, produktu czy reklamy. Stanowią źródło 

wiedzy na temat efektywności wykorzystanych mediów i reklam. 

Badanie PIT (Plakat Impact Test) – badanie skuteczności kampanii reklamy 

zewnętrznej, przeprowadzane metodą wywiadu kwestionariuszowego. 

Baner (banner) – jest to zazwyczaj prostokątny napis reklamowym, zawierający np: 

nazwą firmy, logo lub reklamę produktu. Banery nie mają stałych wymiarów, 

produkowane są na róznych podłożach od papierowych po specjalną siatkę pcv, na której 

za pomocą druku atramentowego nanoszony jest obraz graficzny. Odmianą reklamy 

internetowej jest tzw. baner internetowy, jest to szeroki pasek reklamowy, umieszczony  

w dolnej lub górnej części strony internetowej. 

Banner rozwijalny – interaktywny banner, który po najechaniu na niego kursorem, 

rozwija się do większych rozmiarów, co pozwala na prezentację dodatkowych treści 

reklamowych. 

Billboard – wielkoformatowa tablica reklamowa umieszczana na ścianach domów  

i specjalnych konstrukcjach w miejscach dużego ruchu przechodniów i samochodów.  

Ze względu na ograniczone zdolności percepcji, reklama na billboardach nie może być 

przeładowana informacjami o szczególnych cechach i zaletach produktów. Musi 

przyciągać uwagę sugestywnym obrazem reklamowanego produktu oraz zaciekawiać  

i rozbawiać krótkim tekstem. 
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Brand (marka) – dźwięk, symbol, znak, dzięki którym firmy wyróżniają produkt na tle 

konkurencji. Marka tworzy popyt, pomaga w identyfikacji określonej oferty. Przyjmuje 

się, że podstawowym celem firmy jest dążenie do stworzenia silnego brand image marki,  

a czasem nawet brand personality, czyli wyrobienia osobowości swojej marce. 

Brandmark – graficzna forma reklamy mająca kształt okna pop-up, która może przybierać 

dowolny kształt. Brandmark wyświetlany jest nad treścią strony w przeglądarce; można go 

przesuwać w obrębie okna przeglądarki, w którym wyświetlana jest strona.  

Branding (e-branding) – wszelkie znaki towarowe, symbiole słowne, graficzne oraz 

dźwiękowe, które służą przypisaniu danego komunikatu reklamowego do marki, która za 

nimi stoi. 

Brief – to dokument, który zawiera uporządkowany spis celów kampanii i wytycznych 

jakie ma spełniać reklama lub dana kampania. Zawiera wymagania i preferencje klienta 

względem agencji. Na podstawie tego dokumentu zleceniobiorca przystępuje do pracy nad 

projektem. 

Briefing – spotkania (głównie z dziennikarzami zajmującymi się daną tematyką) mające 

na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służą wyjaśnieniu różnorodnych kwestii. 

Briefing mediowy – służy działowi obsługi klienta do kontaktowania się z działem 

mediów. Brief mediowy określa takie elementy, jak przedmiot kampanii (kampania firm, 

marki, produktu), cele kampanii wg klienta, produkt kampanii, grupa docelowa, czas, 

charakter kampanii, preferencje dotyczące mediów, budżet kampanii, a także termin 

prezentacji. 

Capping – nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, przypadających na jednego 

użytkownika. 

Chatbot (pisane także 'czatbot') – zwany inaczej chatterbot, to wirtualna postać  

w serwisie internetowym, rodzaj sztucznej inteligencji, wirtualny asystent, mogący 

spełniać najróżniejsze funkcje. W rzeczywistości program komputerowy, pewien system,  

zbiór alogorytmów odpowiadających za prowadzoną konwersację i wszystkie działania  

z nią związane. Chatterbot korzysta z własnych baz danych, ma możliwość czerpania 

informacji i wyszukiwania ich za pomocą najpopularniejszej i najlepszej wyszukiwarki na 

świecie - Google. Potrafi udzielać stałych, 'sztywnych' odpowiedzi, jak także generować je 

na podstawie informacji pobieranych z innych baz danych, np. firmowych baz 

zawierających informacje o produktach, czy też informować o zmiennych, jakimi są kursy 

walut, daty, imieniny i wiele innych. Jego zadaniem jest rozmowa z internautami, nawet 

wieloma jednocześnie. Posiada pewną wiedzę z danego zakresu, przykładowo na temat 

firmy, instytucji, produktu, usług, osób. 
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Citylight (CLP z ang. Citylight poster) – podświetlony od wewnątrz panel reklamowy 

montowany w wiatach przystankowych lub wolno stojący bądź ścienny. 

CMP (Cost Per Mille) – koszt dotarcia reklamą internetową do tysiąca jej potencjałnych 

adresatów; oznacza koszt 1000 wyświetleń bannera, wysłania e–mailingu reklamowego do 

1000 skrzynek pocztowych itd. 

Community relations – komunikowanie otoczeniu firmy pozytywnych cech jej 

tożsamości, dotyczących zaangażowania w działania społeczne. 

Cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera użytkownika  

w momencie odwiedzania danej strony interenetowej, pozwalający na jego identyfikację. 

Corporate image – w odróżnieniu od tożsamości firmy, tworzony jest na podstawie 

indywidualnych ocen i doświadczeń konsumentów. Informuje o tym, co ludzie myślą  

o danej firmie. Pozycjonuje firmę w jej otoczeniu zewnętrznym i stanowi element strategii 

public relations. Pozostaje w ścisłej zależności z kulturą organizacyjną i tożsamością 

firmy. 

CPA (Cost Per Action) – koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją 

kampanii reklamowej; stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii bannerowej; akcją 

może być kliknięcie, rejestracja, podanie adresu e–mail, podanie danych osobowych, 

zakup, wzięcie udziału w konkursie itp.  

CPC (Cost Per Click) – koszt uzyskania jednego kliknięcia w banner reklamowy; 

stosunek liczby kliknięć w banner reklamowy do kosztów kampanii bannerowej. 

Cross – linking – wzajemne promowanie się stron (np. wymiana linków lub banerów). 

CTR (Click-Through-Ratio) – wyrażony procentowo stosunek liczby kliknięć w reklamę 

internetową do liczby wyświetleń; stosowany wskaźnik skuteczności reklamy 

internetowej. 

Druciak – rodzaj ekspozytora wykonany z giętego drutu. Zazwyczaj występuje w formie 

drucianej siatki z umieszczonymi na niej wieszakami. 

Ezine (e-zine) – jest to okresowa publikacja rozsyłana przez e-mail lub zamieszczana na 

stronie internetowej; najczęściej dotyczy wąskiego zagadnienia. 

Feature release – rodzaj komunikatu prasowego, będącego analizą konkretnego 

zagadnienia specjalistycznego. Kierowane głównie do pism fachowych. 

Frontlight – panel reklamowy podświetlony z przodu. Najczęściej o wymiarach 6/3m, 

12/3m lub 12/4m. Montowany w specjalnych ramach na ścianach budynków lub 

bezpośrednio na ścianach, oraz często na rusztowaniach budowlanych, które są 

rozstawiane w trakcie prac remontowych.  
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Header – jest to wydzielona część tekstu, znajdująca się na jego początku, najczęściej 

zawierająca najważniejsze informacje; inaczej: lead, główka. 

Insert – oznacza wstawić lub włożyć jest to termin związany z jednym ze sposobób 

reklamowania produktu lub usługi. Insert to inna niż druk reklamy lub ogłoszenia 

prasowego forma dotarcia z przekazem reklamowym lub ogłoszeniowym do czytelnika 

tego pisma. Są to wszelkiego rodzaju ulotki, foldery, gadżety, wrzucane lub wklejane do 

wydania tytułuprasowego. 

Inserty dzieli się na trzy podstawowe typy:  

Wrzutki – luźno wrzucone między strony pisma ulotki, foldery,  

Wszywki – ulotki zszyte z pozostałymi stronami pisma,  

Wklejki – przyklejone do jakiejś strony próbki reklamowanego produktu. 

Interstitial – formy reklamy, które pojawiają się na stronie WWW w momencie 

całkowitego załadowania się serwisu, przypominają reklamę telewizyjną.  

Kampania teaserowa – wstępna część kampanii reklamowej, mająca na celu 

zaintrygowanie odbiorców enigmatycznym przekazem i tym samym rozbudzenie 

zainteresowania dalszą częścia kampanii. 

Kaseton, Panel, Plafon – rodzaj płaskiej ściennej reklamy o różnym kształcie 

podświetlanej od wewnątrz. Zazwyczaj lico kasetonu jest wykonane z plexi, a brzeg  

z taśmy aluminiowej. Wystrój graficzny kasetonu może być wykonany z folii 

samoprzylepnej lub z grafiki przestrzennej wyciętej z PLEXI lub PCV. 

Kiwak – nośnik reklamowy przyczepiany do elementów wyposażenia sklepu na cienkiej, 

przeźroczystej i sprężystej folii. Jego kształt zależy od decyzji zleceniodawcy; ma za 

zadanie przyciągać uwagę konsumentów do produktów umieszczonych w pobliżu. 

Lead – część informacji prasowej będąca jej streszczeniem. Odpowiada na pytania: co, 

kto, gdzie, kiedy, dlaczego, z jakim skutkiem? Inaczej: header. 

Link sponsorowany – reklama w wyszukiwarce internetowej, wyświetlana w formie 

odnośnika do strony internetowej reklamodawcy wraz z krótkim opisem. 

Lobby – grupa osób reprezentujących wspólne interesy. Jej zadaniem jest wywieranie 

wpływu na instytucje administracji państwowej w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. 

Lobbying – forma wywierania wpływu na instytucje administracji państwowej w celu 

podjęcia lub zmiany decyzji w środowisku ekonomicznym, prawnym albo finansowym 

korzystnej dla lobbującego. Lobbying pełni funkcję obrońcy i reprezentanta interesów 

osoby prywatnej, firmy wobec władz administracyjnych lub politycznych. Derywat  

– lobbysta – osoba, która w imieniu własnym lub klienta wywiera wpływ na władze 

państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami publicznymi. Do 
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najważniejszych cech dobrego lobbysty należą: umiejętność analizowania oraz znajomość 

języka i mechanizm. 

Logo – jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych 

symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. 

tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Logo 

powinno wyróżniać korzystnie przedsiębiorstwo oraz w miarę możliwości kojarzyć się  

z rodzajem jego działalności, branżą, produktami i usługami. 

Mailing – forma reklamy produktów lub usług polegająca na bezpośrednim dostarczaniu 

odbiorcom materiału promocyjnego (oferta, broszura, list) za pośrednictwem poczty. 

Odpowiednikiem klasycznej reklamy pocztowej w Internecie jest e-mailing (informacje  

e-mail z przekazem reklamowym). E-mailing – bardzo skuteczna forma reklamy 

polegająca na wysyłaniu elektronicznego listu reklamowego do użytkowników darmowych 

kont pocztowych. 

Mat release – jest to materiał przygotowany przez firmowy zespół public relations, 

przesyłany głównie gazetom lokalnym i czasopismom o mniejszym nakładzie. Najczęściej 

dołącza się do niego zdjęcia lub grafiki. Artykuł gotowy jest do publikacji, zazwyczaj 

dziennikarze nie wprowadzają doń większych zmian. 

Media bas – określenie stosowane w retoryce politycznej dla zobrazowania widocznej 

politycznej przychylności mediów. 

Media relations – rodzaj komunikacji w obszarze PR, w którym grupą docelową są środki 

masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet). Podstawowymi formami aktywności 

media relations są: komunikaty prasowe, spotkania prasowe, wycieczki prasowe oraz 

kontakty nieformalne. Celem media relations jest nawiązanie z mediami więzi 

pozwalających na skuteczniejsze przekazywanie za ich pośrednictwem informacji do 

dalszych grup docelowych. 

Monitoring mediów – selekcja oraz kompleksowa analiza informacji w mediach 

dotyczących wybranej organizacji, konkurencji lub branży. Ze względu na rodzaj medium, 

wyróżnia się monitoring prasy, telewizji, radia i Internetu. Monitoruje się również agencje 

informacyjne, zjawisko sponsoringu oraz product placementu.  

News release – rodzaj komunikatu prasowego – krótka i zwięzła informacja wysyłana do 

mediów w celu publikacji.  

Newsletter firmowy – podstawowe informacje o firmie i produktch bądź usługach przez 

nią oferowanych. 
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Nośniki wielko-formatowe – są to tablice o powierzchni minimum 18 m2. Zazwyczaj 

usytuowane są w pobliżu najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, na 

elewacjach domów i innych budynków. W nocy podświetlane są od zewnątrz. 

Pop-under – odmiana reklamy typu pop-up. Różnica polega na tym, iż nowe okno 

zawierające przekaz reklamowy otwierane jest pod aktywnym oknem przeglądarki. 

Pop-up – to forma reklamy internetowej w postaci okienka wyskakującego podczas 

otwierania strony. 

Portret konsumenta – jeden z bardziej niezawodnych sposobów opisania grupy 

docelowej, czyli grupy, dla której przekaz reklamowy jest przeznaczony. Jest to 

precyzyjny opis jednej osoby, która reprezentuje grupę docelową. 

Press release (komunikat prasowy) – rodzaj informacji przeznaczonej dla dziennikarzy 

służącej podtrzymaniu kontaktu z mediami i przypominaniu im o istnieniu organizacji oraz 

informowaniu o zmianach, nowościach, produktach itp 

Press statement (oświadczenie prasowe) – komunikat prasowy, stosowany okazjonalnie  

i zawierający oficjalny tekst, pozbawiony dodatkowych komentarzy. Najczęściej pod 

postacią pisemnej odpowiedzi zarządu przedsiębiorstwa na zarzuty pojawiające się  

w mediach lub inne publiczne wypowiedzi. Oświadczenia mają na celu rozwiązywanie 

wątpliwości, wyjaśnienie prawdziwych przyczyn pewnych zdarzeń oraz oczyszczenie  

z zarzutów. Jeśli oświadczenie jest transkryptem wcześniejszej wypowiedzi, należy podać 

miejsce i czas wygłoszenia oraz nazwisko i pozycję służbową autora. 

Potykacz – rodzaj stojaka reklamowego zbudowanego z dwóch płyt połączonych z sobą 

w górnej krawędzi. Po rozstawieniu mają kształ zbliżony do litery A. Stojaki tego typu są 

wystawiane przed punkty sprzedaży i usług w celu wzbudzenia zainteresowania 

przechodniów określoną ofertą. 

Pozycjonowanie marki (z jęz. ang. brand positioning) – za pomocą kryteriów, jakimi  

w ocenie produktu posługują się konsumenci i dobór dla danej marki takiej pozycji 

rynkowej, która pozwoli na zdobycie największej liczby konsumentów. 

Prezenter – rodzaj reklamy z płyty PLEXI bezbarwnej, na której są wygrawerowane 

(frezowane napisy lub grafika. Podświetlenie napisów następuje za pomocą przenoszenia 

światła poprzez płytę oświetloną na krawędzi świetlówką. Prezentery mogą być 

kolorowe. 

Product placement – celowe wykorzystanie określonych produktów markowych  

w filmach, programach rozrywkowych, a także grach komputerowych i książkach. 

Przekazy wirusowe – zaplanowana przez organizację forma internetowa, którą internauci 

sami będą rozpowszechniać pomiędzy sobą. 
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Public affairs – działania promocyjne, które zachodzą jeszcze przed pojawieniem się 

produktu, marki, ogranizacji. Relations skierowane na sfery polityczne, grupy rządzące, 

społeczności lokalne i samorządy lokalne w celu wywierania wpływu na politykę 

społeczną.  

Public relations – kształtowanie wizerunku organizacji, zarządzanie procesami 

komunikacyjnymi między organizacją i osobami a ich grupami odniesienia przez 

świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów (Niemieckie 

Stowarzyszenie Public Relations). Całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) 

społecznych do działalności danego przedsiębiorstwa, organizacji, instytutcji; działalność 

osoby, firmy, instytutcji w celu osiągnęcia dobrych stosunków z innymi osobami, firmami 

itd. albo zdobycia życzliwości opinii puublicznej; metody stosowane dla osiągnięcia tych 

celów; personel, zespół trudniący się takimi działaniami zawodowo – „Słownik wyrazów 

obcych i zwrotów obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego. Zespół (zbiór) metod  

i działań, wykorzystywanych w procesie zarządzania komunikacją przedsiębiorstwa  

z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, które mają doprowadzić do powstania 

wizerunku, ułatwiającego realizację celów organizacji. 

Reklama indoorowa – reklama wewnętrzna  

Reklama kontekstowa – to taki rodzaj reklamy, która zakłada dopasowanie treści reklam 

do treści stron, na których są one umieszczone. Ta forma rreklamy oparta jest na założeniu, 

że internauta oglądający reklame chętniej w nią kliknie, gdy będzie ona związana z treścia 

strony. Specyficzną forma reklam kontekstowych są reklamy umieszcane w portalach 

tematycznych i wyszukiwarkach branżowych. 

Reklama outdoorowa – reklama zewnętrzna.  

Reklama tranzytowa – to rodzaj reklamy zewnętrznej. Nośnikami tej reklamy są środki 

komunikacji: autobusy, busy, taksówki, samochody prywatne czy też specjane samochody 

reklamowe itd. Z natury swojej reklama ta przemieszczając się ma duży zasięg a dzięki 

wprowdzonej na rynek folii One Way Vision (nie zmiejszającej widoczność w pojeździe 

po naklejeniu na szyby) znacznie zwiększono przestrzeń dla tego typu reklamy i obecnie 

cały pojazd wraz z szybami może być nośnikiem reklamy.  

Reklama w wyszukiwarce – reklamy ukazujące się po wpisaniu przez użytkowaniu słów 

kluczowych. 

ROS (Run-on-site) – kampania reklamowa wyświetlana na wszystkich, losowo 

dobieranych stronach danej witryny –niezależnie od ich tematyki. 

Sampling – angielskie pojęcie sampling oznacza sposób badań popytu nowego produktu, 

jak również promocji. Sampling polega na rozdawaniu klientom bezpłatnych próbek, 
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organizowaniu w sklepach lub na specjalnych pokazach handlowych degustacji 

połączonych z próbną sprzedażą. Inna definicja słowa sampling odnosi się do muzyki. 

Semafor – dwustronna reklama montowana prostopadle do budynku. Zazwyczaj jest to 

podświetlany kaseton lub tablica reklamowa. 

SOV (Share of Voice) – miara intensywności kampanii reklamowej, w internecie oznacza 

stosunek wykupionej liczby emisji bannera do oglądalności strony, na której banner się 

ukazuje. 

Spot – to krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach pomiędzy właściwym 

programem. Spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się cały przekrój 

długości filmów reklamowych: od 5 sek do 120 sek. Emisja spotów reklamowych jest 

jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowią 

pokaźne źródło dochodów stacji publicznych. 

Streaming – technologia pozwalająca na tworzenie zaawansowanych kreacji reklamowych 

w internecie i prezentowanie przekazu audio/video na komputerze użytkownika. 

Tabloid – typ gazety, przeważnie dziennika, wydawany najczęściej w specjalnym 

formacie edycyjnym (ok. 37-40 cm x ok. 27-30 cm). Tabloidy skierowane są do masowego 

odbiorcy, najczęściej skupiają się na opisywaniu sensacji. Dominują w nich zdjęcia  

i pisane dużą czcionką tytuły, mniej jest samej treści.  

Teczka prasowa (press kit) – materiały przeznaczone dla dziennikarzy, przekazywane 

najczęściej w trakcie konferencji prasowej. Wśród nich zamieszcza się backgroundery, 

zdjęcia itp. 

Top layer (toplayer) – reklama w formie animacji, zawierająca często efekty dźwiękowe. 

Yellow journalism – w dziennikarstwie: pejoratywne określenie różnorodnych praktyk 

lub tendencji w mediach masowych. Termin ten zwyczajowo odnosi się do 

sensacjonalizmu w przekazywaniu wiadomości, które powierzchownie upodabnia się do 

fachowego dziennikarstwa. 
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10. Summary 
 
 

In my thesis “Vocabulary from media, advertising and public relations as an 

example of  professional language”. I have analysed vocabulary which concerns media, 

advertising and public relations in Poland. These three questions are very young in 

Poland’s language and home market.  

First of all I show in my thesis the research and development of the professional 

language in Poland. Afterwards I study the word's lexical in my work, as a criterion taken 

to the Polish language. English words that have been taken are researched , because this 

vocabulary is very young in the Polish commercial market. I have studied the taken words  

for meaning, how these words function and  factors within and outside this process within 

Polish language. Also in my thesis are new polish words.  

I have three main findings in my analysis: 

1. vocabulary in media, advertising and public relations as a  professional 

language in Poland (as pol. “profesjolekt”), 

2. the vocabulary taken only from the English language, 

3. Polish words which can sometimes be used instead of  English words. 

In my thesis I analysis a new Polish vocabulary, which are used in media, advertising and 

public relations. This vocabulary are neologisms . 
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