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RECENZJA 
rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Aleksandry Guzikowskiej  
Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów  
w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych,  
przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Alicji Jaskierni, prof. UW 

 

Recenzja odnosi się do następujących elementów: znaczenia problematyki badań; 

struktury rozprawy; zawartości merytorycznej; zastosowanej metodologii i przebiegu badań; 

formalnych aspektów pracy. Na końcu zaprezentowana została konkluzja dotycząca 

dopuszczenia rozprawy do dalszego procedowania. 

 

Pani Michalina Guzikowska przygotowała rozprawę doktorską na temat systemu 

kontroli przepływu informacji oraz propagandy Państwa Islamskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem przekazów medialnych zamieszczanych w prasie skierowanej do 

muzułmanów mieszkających w krajach zachodnich. Przedstawiona do recenzji dysertacja jest 

pracą o wysokim walorze poznawczym. Autorka analizuje strategię komunikacyjną Państwa 

Islamskiego, świadomie osadzając podjęty problem badawczy w perspektywie 

medioznawczo-politologicznej. Prezentuje dotychczasowy stan badań dotyczący 

funkcjonowania Państwa Islamskiego jako podmiotu istniejącego w określonej rzeczywistości 

geopolitycznej, problemowo przedstawia ustalenia autorów zajmujących się analizą 

wykorzystywania mediów przez organizacje terrorystyczne. Wiedzę tą uzupełnia wynikami 

badań własnych. Udowadnia, że za pomocą tworzenia konfrontacyjnej wizji świata Państwo 

Islamskie kreowało przekaz propagandowy adresowany do muzułmanów żyjących na 

Zachodzie.  

Doktorantka z sukcesem zrealizowała bardzo ambitny projekt badawczy. Napisała 

pracę, która kompleksowo tłumaczy działania propagandowe podejmowane przez Państwo 

Islamskie, służące kreowaniu określonego obrazu rzeczywistości. Przeprowadzone przez 

Autorkę badania empiryczne mają charakter problemowy-uzupełniający. Na uwagę  
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i docenienie zasługuje interdyscyplinarne podejście do tematu, rzetelność analizy oraz 

skrupulatność i wysoki poziom badań własnych.  

 

Znaczenie  i podejście do problematyki badań  

Istota podjętej przez Doktorantkę problematyki badań wynika z aktualności tematu, 

konieczności ciągłej obserwacji opisywanych zjawisk, które charakteryzują się dużą dynamiką 

zmian, oraz nadal niewystarczającej wiedzy na temat sposobów działania i komunikowania 

organizacji terrorystycznych.  

Organizacje dżihadystyczne i ich aktywności pozostają pod obserwacją ośrodków 

analitycznych zajmujących się bezpieczeństwem i terroryzmem oraz przyciągają uwagę 

badaczy, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauk, z całego świata. Państwo 

Islamskie (Ad-Dawla al-Islamijja) doczekało się bogatej literatury naukowej również  

w Polsce. Badacze o rodowodzie politologicznym analizowali je najczęściej jako 

dżihadystyczne ugrupowanie i quasi-państwo, którego idea została potępiona przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych, rządy większości państw i główne grupy muzułmanów; 

jako przykład fenomenu protopaństwa na Bliskim Wschodzie, którego los od początku 

wydawał się przesądzony; jako system społeczno-polityczny i religijny1. W obszarze 

zainteresowań komunikologów pozostają przede wszystkim związki mediów masowych z 

terroryzmem, szczególnie sposób wykorzystania internetu przez organizacje terrorystyczne2.  

Praca Michaliny Guzikowskiej w centrum rozważań nad funkcjonowaniem Państwa 

Islamskiego stawia działania komunikacyjne i kontrolę przepływu informacji. Autorka 

prezentuje perspektywę komunikologiczną, nie gubiąc przy tym perspektyw innych 

dyscyplin. Należy docenić takie podejście do problemu badawczego. Pozwala ono na 

kompleksowe ujęcie tematu oraz na pogłębione badania empiryczne, obejmujące prasę 

anglojęzyczną.  

W recenzowanej pracy Autorka podejmuje temat ważny i aktualny, który był 

dotychczas słabo eksplorowany w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Jej 

 
1 Zob. m.in. W. Grabowski (2016), Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy, Roczniki Nauk 

Społecznych, nr 8; A. Wejkszner (2016), Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa. 

Przegląd Politologiczny, nr. 4; A. Wejkszner (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, 

Wydawnictwo Delfin, Warszawa. 
2 I. Kozłowska (oprac.), Zestawienie tematyczne, Polityka medialna w obszarze zagrożeń terrorystycznych, 

Ośrodek Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 

Wrocław 2014; zob. też. T. Goban-Klas (2009), Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 
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badania wpisują się, z jednej strony, w obszar studiów nad polityką medialną i propagandą,  

z drugiej strony nad oddziaływaniem mediów, w tym nad wykorzystaniem mediów przez 

organizacje terrorystyczne. W ujęciu ogólnym praca Michaliny Guzikowskiej stanowi 

kompleksową analizę nowego modelu prowadzenia agresywnej i skutecznej propagandy 

terrorystycznej. 

 

Struktura rozprawy 

Konstrukcja wewnętrzna pracy ma charakter problemowy. Wstęp zawiera wszystkie 

elementy zwyczajowo wymagane w takiej części rozprawy. Autorka czytelnie przedstawiła w 

niej założenia dysertacji, jej zawartość, hipotezy, pytania badawcze, metodologię oraz 

przebieg badań.  Bardzo pozytywnie oceniam to, że we wstępie prosto i wyczerpująco 

rozstrzygnięto kwestię operacjonalizacji pojęć stosowanych w pracy (nazewnictwo i 

transkrypcja, s. 25-27), odnoszących się do Państwa Islamskiego. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, stanowiących logiczną całość. Pierwszy rozdział 

bardzo dobrze umiejscawia problem badawczy w obszarze nauk o komunikacji społecznej  

i mediach. Autorka prezentuje w nim internet jako przestrzeń komunikacyjną, która 

umożliwia i „ułatwia” działalność organizacjom terrorystycznym, problemowo przedstawia 

dotychczasowe ustalenia na temat zależności między tradycyjnymi mediami i organizacjami 

terrorystycznymi oraz rozważa terroryzm jako akt komunikacji. Istotnym elementem tej 

części pracy jest opis wykorzystywania mediów społecznościowych przez organizacje 

terrorystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem Al-Kaidy i jej działalności medialnej. 

Drugi i trzeci rozdział zostały poświęcone zagadnieniom Państwa Islamskiego.  

W pracy rzeczowo przedstawiono jego genezę, strukturę i organizację, scharakteryzowano 

sytuację ludności cywilnej na terenach zajętych przez Państwo Islamskie, a także działania sił 

międzynarodowych, które doprowadziły do jego ostatecznego upadku. Odwołując się do 

klasycznych teorii państwa i przywództwa Autorka włącza się w dyskusję dotyczącą 

charakteru instytucjonalnego oraz statusu międzynarodowego Państwa Islamskiego, 

dołączając do grona badaczy traktujących je jako „protopaństwo” (s. 161).  Najwięcej miejsca 

- w teoretycznej części pracy - Doktorantka przeznaczyła na opisanie propagandowej 

strategii komunikacyjnej PI (rozdział 3, s. 166-225). Zaprezentowała strukturę aparatu 

medialnego, przedstawiając zasady jego funkcjonowania na trzech poziomach – centralnym 

(m.in. działalność Rady ds. Mediów i Komunikacji), prowincjonalnym (miejscowe biura 
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informacyjne) oraz „oddolnym” (dystrybucja komunikatów przez członków i zwolenników 

Państwa Islamskiego). Ważnymi wątkami uczyniła - podporządkowany celom 

propagandowym - proces produkcji medialnej, internacjonalizację przekazu 

rozpowszechnianego w różnych językach oraz podmioty i kanały komunikowania Państwa 

Islamskiego.  

Ostatnie rozdziały stanowią cześć empiryczną pracy. Czwarty rozdział zawiera wyniki 

ilościowej, a rozdział piąty jakościowej analizy zawartości anglojęzycznych czasopism 

Państwa Islamskiego. Struktura rozdziałów wskazuje kategorie badawcze, uwzględnione 

przez Autorkę pracy: strukturę gatunkową magazynów, dominującą problematykę publikacji, 

charakter autorstwa, nacechowanie przekazu. Istotnym elementem dociekań była analiza 

warstwy wizualnej komunikatów: badaniu poddano okładki oraz ilustracje towarzyszące 

tekstom. Na podstawie jakościowej analizy zawartości Autorka opisała główne wątki 

tematyczne poruszane w czasopismach, konteksty w jakich prezentowane były poszczególne 

tematy oraz język przekazu. Istotnym elementem tej części pracy jest analiza narracji. Za 

mankament części empirycznej uznać należy brak szczegółowego opisu klucza 

kategoryzacyjnego, kategorii badawczych oraz przebiegu badań. Krótki podrozdział na 

początku części empirycznej, wyjaśniający postępowanie badawcze, ułatwiłby interpretację 

prezentowanych wyników badań.  

Praca zawiera bardzo dobre zakończenie, w którym Autorka nie tylko weryfikuje 

hipotezy i odpowiada na postawione w dysertacji pytania badawcze, ale również dojrzale 

interpretuje wyniki badań wykorzystując wiedzę teoretyczną (w tym koncepcje dotyczące 

roli i oddziaływania mediów) i odnosi się do problemów różnego rodzaju służb  

w konfrontacji z propagandą terrorystyczną.   

Na końcu pracy zamieszczona została obszerna bibliografia, której znaczącą część 

stanowią pozycje anglojęzyczne. Szkoda, że Autorka nie dołączyła do dysertacji narzędzia 

badawczego w postaci klucza kategoryzacyjnego. Istotą badań naukowych jest wszakże ich 

powtarzalność. Dałoby to szansę na kontynuację badań podjętych przez Doktorantkę przez 

innych badaczy analizujących propagandę różnych podmiotów i organizacji terrorystycznych.  

Nie zmienia to faktu, że bardzo wysoko oceniam strukturę rozprawy. Praca została 

poprawnie skonceptualizowana. Kolejność i podział treści rozdziałów są przemyślane  

i logiczne. Wszystkie części dysertacji spełniają z naddatkiem wymogi stawiane tego typu 

pracom. 
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Podstawy teoretyczne pracy 

W pracy posłużono się teoriami politologicznymi odnoszącymi się do natury państwa  

i relacji międzynarodowych oraz teoriami komunikacji politycznej i propagandy,  

w szczególności dotyczącymi zmian komunikowania, dokonujących się pod wpływem 

rozwoju nowoczesnych technologii internetowych.  

Bardzo obszerny wywód teoretyczny, zawarty w pracy, jest uzasadniony. Nie stanowi 

on bowiem przeglądu najważniejszych koncepcji (z czym dość często można spotkać się  

w dysertacjach), ale jest podstawą, na której Doktorantka opiera problem badawczy. 

Dobrym przykładem obrazującym styl prowadzenia wywodu naukowego przez Autorkę są 

rozważania na temat statutu Państwa Islamskiego i jego funkcjonowania na arenie 

międzynarodowej.  Aby pokazać istotę problemu, wychodzi Ona od klasycznej definicji 

państwa zaproponowanej przez Georga Jellinka (akcentujące trzy niezbędne jego składniki: 

terytorium, ludzi oraz władzę), a kończy na teorii Manuela Castellsa, który podkreślał wpływ 

zmian społecznych - dokonujących się m.in. za sprawą rozwoju nowoczesnych form 

komunikowania - na zmianę roli, struktur i funkcji państwa, które przybiera nową formę – 

„państwa usieciowionego”. Doktorantka tworzy podstawy do analizy uwzględniając obie te 

perspektywy.  

Najważniejsze rozważania teoretyczne dotyczą sposobu wykorzystania internetu 

przez organizacje terrorystyczne. Również w tym przypadku mamy do czynienia  

z problemowym doborem koncepcji teoretycznych. Autorka wyróżnia podstawowe cechy 

internetu, a następnie przedstawia możliwości, jakie daje organizacjom terrorystycznym 

komunikowanie sieciowe. Porównując właściwości mediów tradycyjnych i internetowych 

tłumaczy, w jaki sposób internet zrewolucjonizował terroryzm. Wykorzystując takie 

koncepcje jak gatekeeping, framing czy agenda setting opisuje narzędzia perswazji  

i manipulacji w nowych mediach. Szczegółowo zajmuje się także zjawiskiem 

cyberterroryzmu. Operacjonalizuje to pojęcie przyjmując definicję Dorothy E. Denning, dla 

której istota cyberterroryzmu tkwi w konwergencji cyberprzestrzeni i terroryzmu.  

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie przez Autorkę koncepcji propagandy 

Jacquesa Ellula3 do analizy strategii komunikacyjnej Państwa Islamskiego. Cały podrozdział 

pracy (3.3) poświęcony został omówieniu propagandy jako sposobu na komplementowanie  

 
3 J. Ellul, Propaganda: the formation of men ’s attitudes , Random Ho use USA Inc, Nowy Jork 1965. 
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i krystalizowanie nowych idei, czyli zespołu metod stosowanych przez zorganizowane grupy 

w celu wciągnięcia do aktywnej działalności mas ludzkich, u których w konsekwencji 

manipulacji psychicznej wytwarza się jedność psychiczna pozwalająca na włączenie ich do 

masowych działań (s. 15). Autorka twierdzi, że pod wieloma względami Państwo Islamskie 

realizowało paradygmatyczną manifestację idei Ellula (s. 174). Dowodzi tego pokazując 

interakcje różnych form propagandy ułożonych na zasadzie par przeciwieństw: polityczna vs. 

socjologiczna, taktyczna vs. strategiczna, wertykalna vs. horyzontalna, agitacja vs. integracja, 

racjonalność vs. nieracjonalność (s. 175-176). Koncepcja Ellula posłużyła także Autorce jako 

podstawa do stworzenia kategorii badawczych, zastosowanych w analizie zawartości. 

Wskazuje to na zdolności Autorki do analitycznego myślenia i umiejętnego stosowania teorii 

w badaniach empirycznych.  

Podkreślić należy, że Doktorantka korzystała głównie z literatury anglojęzycznej,  

w tym z raportów zagranicznych instytucji naukowo-badawczych i organizacji 

międzynarodowych, zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.   

Podsumowując ocenę teoretycznych podstaw pracy należy stwierdzić, że Autorka 

bardzo dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu. Z powodzeniem przedstawiła 

problemowe zaplecze teoretyczne do badań nad kontrolą przepływu informacji oraz 

propagandy Państwa Islamskiego. Walorem rozważań teoretycznych jest konsekwencja 

wywodu i zdolność wyboru koncepcji, które można wykorzystać jako podstawę do 

stworzenia kryteriów analizy w badaniach empirycznych. Pani Michalina Guzikowska 

poradziła sobie z tym wzorowo. Obszerne rozważania teoretyczne, w tym długi fragment 

poświęcony genezie, funkcjonowaniu i upadkowi Państwa Islamskiego, są uzasadnione.  

 

Zastosowana metodologia i przebieg badań 

Celem badawczym pracy było udowodnienie, że poprzez stworzenie konfrontacyjnej 

wizji świata wykreowano przekaz propagandowy adresowany do określonej grupy 

odbiorców: muzułmanów żyjących na Zachodzie. Uwaga Autorki skupiła się na 

anglojęzycznych magazynach, wydawanych przez Państwo Islamskie. Pani Michalina 

Guzikowska przyjęła hipotezę, że magazyny „Dabiq”, „Rumiyah”, „Islamic State News” i 

„Islamic State Report” stanowiły narzędzia propagandy skierowanej do muzułmanów w 

świecie zachodnim opartej na dwóch filarach: 1) na przedstawieniu utopijnej wizji Państwa 
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Islamskiego jako raju dla wszystkich muzułmanów oraz 2) negowaniu zachodniego stylu życia 

i nienawiści do chrześcijan (s. 8).  

Obok hipotezy głównej sformułowano trzy hipotezy pomocnicze:  

Hipoteza I – Prasa stanowiła ważny element strategii komunikacyjnej Państwa Islamskiego, 

ponieważ jej dystrybucja była łatwiejsza niż rozpowszechnianie materiałów wideo i zawierała 

więcej różnorodnych treści zgromadzonych w jednym miejscu.  

Hipoteza II – Przekaz propagandowy oparty był na tezie dotyczącej nieuchronnej konfrontacji 

chrześcijaństwa i islamu.  

Hipoteza III – Wykorzystanie przesłania religijnego w postaci cytatów wybranych z Koranu, 

hadisów i tekstów uczonych służyło legitymizacji PI oraz przedstawieniu chrześcijaństwa jako 

wroga islamu (s.9).  

 Za najlepszą metodę do zrealizowania swojego celu badawczego Autorka uznała 

ilościo-jakościową analizę zawartości. Wybór ten został dobrze uzasadniony, po pierwsze 

komunikologicznym podejściem badawczym, w którym w centrum uwagi znajdują się media, 

oraz, po drugie charakterem przedmiotu badań, który stanowiły czasopisma. Metoda 

badawcza została problemowo opisana we wstępie, w którym Doktorantka wyróżniła cechy 

analizy zawartości, jej zastosowania a także problemy, z którymi mierzą się – stosujący ją -  

badacze.   

Pewne wątpliwości budzi wymienne stosowanie terminu „analiza zawartości”  

i „analiza treści”, które są tożsame. Z tekstu odczytuję, że jest to podyktowane tym, że 

Doktorantka stosuje terminologię z polskich tłumaczeń prac autorów, których rozważania 

omawia bądź cytuje. Dla zachowania jednoznaczności warto byłoby odnotować to choćby  

w przypisie.  

Jak już wspomniałam - moim zdaniem – Autorka powinna bardziej szczegółowo 

opisać kategorie badawcze zastosowane w analizie, szczególnie w jakościowej jej części. 

Dałoby to czytelnikom możliwość śledzenia przebiegu badań, krok po kroku. Szkoda, że  

w pracy nie zamieszczono klucza kategoryzacyjnego.  

Powyższe uwagi mają charakter techniczny i w żadnym razie nie umniejszają wartości 

samych badań oraz interpretacji ich wyników. Autorka zrealizowała cel badawczy. Wysoko 

ocenić należy realizację projektu badawczego i jego efekty. O świadomości badawczej 

Autorki świadczą wnioski formułowane na każdym etapie projektu. Doktorantka wyróżniła  

i podała przykłady działań propagandowych Państwa Islamskiego, opisała zabiegi 
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wykorzystywane przez terrorystów do kreowania określonego obrazu rzeczywistości 

opartego na dychotomii dwóch światów: 1) brudnego, grzesznego świata zachodniego, 

którego wartości skazują jego mieszkańców na wieczne potępienie oraz 2) wspaniałego życia 

na terenach znajdujących się pod panowaniem PI. (s. 309).  Pozytywnie zweryfikowała 

hipotezę badawczą.  

 Na szczególne docenienie zasługuje interpretacja wyników badań empirycznych. 

Autorka uwzględniła w nich zarówno efekty przeprowadzonej analizy zawartości, jak  

również informacji i danych, zgromadzonych na podstawie literatury przedmiotu oraz  

raportów z badań. Oceniając propagandowe znaczenie przekazu anglojęzycznych czasopism 

wydawanych przez Państwo Islamskie, odwołała się do klasyfikacji funkcji mediów McQuaila. 

Pokazała w jaki sposób przekaz mediów wykorzystywany jako „ekran”, „filtr” i „drogowskaz”, 

służy budowaniu konfrontacyjnej wizji świata, w której kalifat wchodzi w spór ze wszystkimi 

podmiotami wyrażającymi inne podejście do wartości. Doktorantka potwierdziła, że prasa:  

1. stała się ważnym elementem procesu przekonywania i nakłaniania czytelników do 

podjęcia działań sugerowanych przez Państwo Islamskie; 2. zajmowała ważne miejsce w 

całym procesie propagandowym; 3. publikowana w wielu językach, była źródłem wiedzy i 

informacji dla mieszkańców państw zachodnich; 4. dostarczała wyjaśnień i motywacji, przede 

wszystkim o charakterze teologicznym.  

W wymiarze ogólnym dysertacja pokazała, jak działalność Państwa Islamskiego 

wpłynęła na podejście do komunikowania i propagandy organizacji terrorystycznych. 

Autorka dysertacji twierdzi, że działania państwowotwórcze i terrorystyczne Państwa 

Islamskiego prowadzone były z wykorzystaniem nowego modelu strategii komunikacyjnej, 

którego cechy wyróżniła w zakończeniu. Świadczy to o dużej dojrzałości badawczej i 

świadomości analitycznej Badaczki. Praca może stanowić podstawę do formułowania 

nowych hipotez i wniosków dotyczących relacji pomiędzy mediami a terroryzmem. Stanowi 

istotny wkład w rozwój nauk o komunikacji społecznej i mediach. Powinna zostać 

opublikowana w postaci książkowej. 

 

Formalne aspekty rozprawy 

Praca napisana została ładną, poprawną polszczyzną, językiem formalnym, 

właściwym dla prac naukowych i jednocześnie przystępnym dla czytelnika. Przypisy i 
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bibliografia sporządzone zostały poprawnie. Praca jest staranna pod względem edytorskim, 

Autorka zachowała właściwe proporcje przy wizualizacji materiału badawczego w część 

empirycznej pracy (przede wszystkim dotyczy to okładek analizowanych czasopism). 

Infografiki i zdjęcia wzbogacają pracę. Dysertacja zawiera jedynie nieliczne błędy (literówki), 

które nie umniejszają wysokiej ocenie formalnych aspektów rozprawy.  

Na dodatkową uwagę zasługuje bibliografia, bogata w anglojęzyczne tytuły. Autorka 

zawarła w niej przede wszystkim najważniejsze pozycje z dyscyplin nauk o komunikacji 

społecznej i mediach (nowe media, systemy medialne, oddziaływanie mediów, analiza 

mediów, perswazja i propaganda), nauk o polityce i administracji publicznej (stosunki 

międzynarodowe, komunikacja polityczna, systemy polityczne), nauk o bezpieczeństwie 

(terroryzm, cyberprzestępstwa). Nie do przecenienia jest także wykaz raportów, które 

zostały uwzględnione w dysertacji. Bibliografia ta sama w sobie stanowi istotne kompendium 

źródeł dotyczących analizowanego problemu naukowego. 

 

Konkluzja  

Przedmiotem rozprawy doktorskiej Pani Michaliny Aleksandry Guzikowskiej jest 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Z uwagi na zalety przedstawionej rozprawy pt. 

„Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. 

Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych”, o których była mowa wyżej, przede 

wszystkim: interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do tematu; świadomość problemu; 

rzetelność analizy; skrupulatność i wysoki poziom badań własnych, a także: sposób 

opracowania zebranych materiałów; poprawność wywodu oraz przystępny i precyzyjny styl 

narracji praca spełnia wymogi stawiane rozprawie na stopień naukowy doktora. W związku z 

tym, wnoszę o dopuszczenie mgr Michaliny Aleksandry Guzikowskiej do kolejnego etapu 

przewodu doktorskiego. 

 

 

Kraków, 25 marca 2020        Agnieszka Hess 


