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Komunikowanie jest procesem określanym jako rozumienie, oddziaływanie, 

łączenie i tworzenie wspólnoty, społeczna interakcja, wymiana znaczeń i myśli, 

przekazywanie informacji, dzielenie wiedzy (Penc, 2010, s. 110-111; Dobek-

Ostowska, 2004, s. 13). Skuteczność komunikacji, która może oznaczać 

wspólne podzielanie znaczenia wiadomości przez rozmówców, wpływa na 

sukces i funkcjonowanie organizacji (Penc, 2010, s. 111). Podstawowymi 

cechami nowych mediów są otwartość i bogactwo. Skala wpływania tych 

czynników na kompetencję porozumiewania się przez internet zależy od 

wiedzy, motywacji, umiejętności dotyczących mediów komunikacyjnych, 

natury wiadomości oraz kontekstu, w którym zachodzi komunikacja. 

Wiadomości w komunikacji internetowej różnią się stopniem złożoności, treści 

emocjonalnej, wieloznaczności i konsekwencjami. Zakres, w jakim 

komunikacja internetowa jest skuteczna, daje zadowolenie i jest zrozumiała, 

wyraźnie wpływa na przekaz wiadomości (Moreale, Spitzberg, Barge, 2007, s. 

265). Wraz ze zmieniającym się światem, w którym zauważalny jest ogromny 

rozwój technologii, zmieniać się muszą organizacje i sposoby zarządzania nimi.  

Zbadanymi i wybranymi przez nas organizacjami jako szczególnymi 

w specyfice sektora organizacji pozarządowych były ochotnicze straże pożarne. 

W literaturze przedmiotu podkreślane są przede wszystkim ich wyjątkowe 

uwarunkowanie prawne i finansowe, działalność przeciwpożarowa oraz 

społeczna i kulturalna, współpraca z wieloma organizacjami oraz długi okres 

trwania. Ochotnicze straże pożarne skupiają ponadto aktywność społeczeństwa 

lokalnego, gdyż zasięg ich działań jest przede wszystkim lokalny, przyczyniają 

się więc one do budowania kapitału społecznego i podtrzymywania więzi 

społecznych, wykazując się zdolnościami legitymizacyjnymi (por. Bogacz-

Wojtanowska, 2013, s. 219-220). Social media, w szczególności portal 

społecznościowy Facebook, staje się coraz częściej jedną z istotnych form 
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komunikowania się ochotniczych straży pożarnych ze społeczeństwem, w tym 

społecznością lokalną. Rodzi się jednak pytanie, czy Facebook jest 

wykorzystywany jak inne, bardziej tradycyjne kanały komunikacyjne, czy także 

szerzej jako sposób budowania sieci społecznych czy zwiększania aktywności 

członków OSP i lokalnych społeczności. 

Stąd celem badawczym było poznanie i zrozumienie znaczenia social 

mediów w działalności ochotniczych straży pożarnych. Poddano analizie i 

interpretacji, treści i formy postów umieszczanych na portalu 

społecznościowym Facebook. Wybór profilów ochotniczych straży pożarnych 

był celowy. Analiza i interpretacja treści służyła wyłonieniu kategorii, 

składających się na komunikowany przez ochotnicze straże pożarne obraz ich 

działalności wraz z rozpoznaniem znaczenia tego typu komunikowania dla ich 

funkcjonowania. 

Komunikacja wirtualne w organizacjach pozarządowych 

Słowo „komunikowanie” etymologicznie wywodzi się od dwóch łacińskich 

słów: czasownika „communico”, „communicare” oznaczającego „uczynić 

wspólnym, połączyć”; „naradzać się, udzielić komuś wiadomości” 

i rzeczownika „communio” oznaczającego: „poczucie łączności, wspólność” 

(Dobek-Ostowska 2004, s. 11). W XIV wieku pojawił się termin 

„communication”, który oznaczał „wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś 

stosunków”. W ostatnim stuleciu funkcjonowały dwie koncepcje dotyczące 

komunikacji ludzkiej. Pierwsza dotyczyła przekazywania informacji od 

nadawcy do odbiorcy. Druga zaś opisywała komunikację jako proces 

symbolicznej wymiany, która służy aktywizowaniu, dynamizowaniu lub 

kreowaniu, organizowaniu tworzeniu sensów i znaczeń (Szewczuk 1988, 

s. 206). W badaniach nad komunikacja istnieją dwa ujęcia ogólne: empiryczne 

i krytyczne. Pierwsze ujęcie skupia się na naukowej metodzie „oceniania 

skutków przesyłania przekazów od nadawcy do odbiorcy za pośrednictwem 

pewnego kanału” (Szewczuk, 1988, s. 207). Ujęcie krytyczne koncertuje się na 

„tworzeniu i wymianie znaczeń pojawiających się w kontekście społeczno-

kulturowym” (Szewczuk, 1988, s. 207). 

Komunikacja w literaturze przedmiotu opisywana jest na wiele sposobów. 

Tadeusz Pszczołkowski (1979) opisuje ją jako „proces, w trakcie którego 

pewna osoba sprawia, że jej myśli, pragnienia lub wiedza stają się znane 

i zrozumiałe dla innej osoby”. Włodzimierz Szewczuk (1988) pisze, że 
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komunikacja to „proces wymiany wiadomości w środowisku społecznym, 

obejmujący aktywność poznawczą, stany afektywne oraz zachowanie. Proces 

ten jest jednym z podstawowych elementów składowych zachowania 

społecznego; stanowi główny mechanizm organizacji społecznej, funkcjonujący 

za pośrednictwem komunikacji niewerbalnej języka, wymiany społecznej”. 

Ewa Karpowicz (za: Sypniewska 2013, s. 81) opisuje ją jako „złożony, 

wielowarstwowy i dynamiczny proces, przez który wymieniamy znaczenia, 

polega więc nie tylko na dostarczaniu informacji, ale także na przekazywaniu 

myśli i woli, dzięki któremu ludzie porozumiewają się ze sobą (…) to także 

podstawa tworzenia relacji między ludźmi”. 

Wyróżniane są różne rodzaje komunikacji: poziome i pionowe, formalne 

i nieformalne oraz werbalne i niewerbalne (Penc, 2004, s. 115-116). Natomiast 

najbardziej naturalną i jednocześnie bezpośrednią formą porozumiewania się 

jest komunikacja werbalna. Komunikowanie niewerbalne jest nieodłącznie 

związane z komunikowaniem werbalnym, jest jego dopełnieniem 

i wzmocnieniem. Stałymi elementami procesu komunikowania są: uczestnicy, 

kontekst, komunikat, kanał, szumy, sprzężenie zwrotne (Dobek-Ostowska, 

2004, s. 15-17). Kanał jest to medium pośredniczące w wymianie wiadomości. 

Za główne kanały komunikowania się przyjmowane są: komunikowanie ustne 

(pośrednie lub bezpośrednie), komunikowanie pisemne oraz wizualne 

(Zalewska, 2013: 158). Tym samym można porozumiewać się za pomocą 

tekstu, mowy i obrazu, na co pozwala także nowoczesna technologia, przede 

wszystkim faks, telefon i internet (Zalewska, 2013, s. 170). 

Komunikacja interpersonalna jest najniższą formą porozumiewania się. 

Pozostałym poziomami procesu komunikowania są komunikowanie: grupowe, 

międzygrupowe, organizacyjne (lub instytucjonalne), masowe. Komunikacja 

w organizacji rozróżniana jest na komunikację wewnętrzną (interpersonalną 

i grupową) oraz zewnętrzną. Obecnie jedną z najpopularniejszych form 

komunikacji zewnętrznej, służącej przede wszystkim porozumiewaniu się 

z interesariuszami w młodym i średnim wieku, jest komunikacja wirtualna 

(Bogacz-Wojtanowska, Wrona 2015, s. 40). Podstawą komunikacji wirtualnej 

w organizacji są: poczta elektroniczna (e-maile), dzięki której możliwy jest 

szybki przepływ informacji; Internet, czyli sposób komunikowania obejmujący 

wszystkie dziedziny życia; Intranet, służący do komunikacji wewnętrznej 

organizacji (Kożusznik, 2007, s. 192-196). Komunikację internetową można 

rozumieć jako „każdy rodzaj dokonywanych przez ludzi symbolicznych 
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interakcji, wykorzystujący technologie cyfrowe” (Moreale, Spitzberg, Barge, 

2007, s. 264). Narzędziami wirtualnymi służącymi do porozumiewania się 

organizacji z otoczeniem są między innymi: strony internetowe, profile na 

portalach społecznościowych (np. Facebook), blogi i kanały na YouTube. 

Ponadto organizacje nawiązują relacje z otoczeniem przy pomocy między 

innymi telefonu, komunikatorów, czatów, forów internetowych, Twittera, 

aplikacji Instagram i Snapchatów (Bogacz-Wojtanowska, Wrona, 2015, s. 3).  

Rola internetu w działalności lokalnych organizacji pozarządowych zależna 

jest od konkretnie rozpatrywanego obszaru zarządzania organizacjami 

pozarządowymi. Dlatego też naukowcy próbują rozpoznać w jaki sposób 

organizacje trzeciego sektora korzystają z nowych technologii, w tym 

rozpoznając ich szanse i problemy oraz szukając podobieństw i różnic 

(Humphrey, Kim, Dudley, 2005). Badacze zastanawiają się między innymi, jak 

rozwój nowych technologii może wpłynąć na skuteczność porozumiewania się 

członków organizacji, zarządzanie informacjami, działalność administracji  

(Al-Ammary, Hamad, 2012) oraz projekty partycypacyjne (Pilemalm, 2002). 

Organizacje pozarządowe chcąc korzystać z możliwości nowych technologii 

muszą być zorientowane na pozyskiwanie członków posiadających 

odpowiednie do tego umiejętności, chcąc włączyć się dialog toczący się za 

pomocą tychże technologii, a w przyszłości zmieniać praktyki społeczne i na 

nowo definiować dyskurs publiczny (Bach, Stark, 2001). Ponadto badacze 

argumentują, że organizacje pozarządowe nie dość skutecznie i kreatywnie 

wykorzystują możliwości nowych technologii, rozpoznając bariery (brak 

wiedzy, zasobów, żądania darczyńców) z jakimi muszą się one mierzyć (Boles, 

2013), w związku z czym powinny zająć się także np. dyskryminacją cyfrową 

w celu wzmocnienia pozycji usługobiorców, angażowania się w kampanie 

reklamowe, czy oceną wpływu technologii na osiąganie celu (Choi, 2004). 

Polskich publikacji dotyczących komunikacji wirtualnej w trzecim sektorze jest 

wciąż niewiele, a liczba dotyczących komunikacji wirtualnej ochotniczych 

straży pożarnych wręcz znikoma. Warto jednak przytoczyć kilka refleksji 

z badań przedstawionych w raportach. Do najważniejszych wniosków 

zamieszczonych w publikacji „Technologie dla III sektora i społeczności 

lokalnych. Raport z badania” pod redakcją Huberta Borowskiego i Marii 

Wiśnickiej (2011) należą: Autorzy piszą, że kiedy członkowie decydują się 

założyć organizację, internet może stać się dla nich bardzo pomocny, przy 

wyszukiwaniu pomocnych informacji i w uzyskiwaniu porad. Pakiet biurowy 
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staje się narzędziem, za pomocą którego przygotowywane są niezbędne 

dokumenty. Przy pozyskiwaniu funduszy, to właśnie nowe technologie 

stanowią kanał komunikacji, dzięki któremu na przykład wniosek o grant 

dociera do odbiorcy, a także dostarczają odpowiednich informacji, takich jak 

ogłoszenia o konkursach i projektach. Badania potwierdzają jednak, że 

w małych organizacjach pozarządowych do komunikacji wewnętrznej, a także 

z interesariuszami internet nie jest wykorzystywany. Inne są wyniki badań 

wśród profesjonalnych organizacji pozarządowych, gdzie internet służy do 

komunikacji w otoczeniu wewnętrznym, jednak nie stanowi on przestrzeni 

wspólnej pracy. W zarządzaniu wizerunkiem i marketingu lokalne organizacje 

pozarządowe wykorzystują tradycyjne metody, takie jak: ulotki, banery, tablice 

informacyjne, broszury i plakaty. Większość organizacji posiada stronę 

internetową, jednak co ważne, służą one jako miejsce narzędzie informacyjne, 

będące jednokierunkową komunikacją, nie zachodzi na nich żadna interakcja. 

Co więcej, internet uważany jest za nieskuteczny w docieraniu do społeczności 

lokalnej, porozumiewają się oni najczęściej bezpośrednio. W badaniach 

zaobserwowano także, że często nie występuje współpraca i komunikacja 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu 

terytorialnego. Jeśli już do nich dochodzi do za pośrednictwem telefonu bądź 

twarzą w twarz, czasami poczty elektronicznej i komunikatorów. Autorzy raportu 

twierdzą, że badane podmioty różniła gotowość do stosowania narzędzi 

technologicznych, ponadto wiele organizacji postrzega je jako niepotrzebne i nie 

widzi korzyści z ich stosowania. Organizacjom pozarządowym brakuje wiedzy 

i kompetencji potrzebnych do włączenia nowych technologii w codzienne 

funkcjonowanie organizacji. 

Kolejnym raportem, który opisuje wykorzystywanie nowych technologii w 

pracy przez organizacje pozarządowe jest publikacja Stowarzyszenia 

Klon/Jawor „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport 

z badania 2012” (2013, s. 191-196). Według raportu:   

• 72% stowarzyszeń i fundacji używa poczty elektronicznej, jedynie 40% 

organizacji działających na obszarze wiejskim; 

• 45% organizacji korzysta z programów biurowych i ponad 33% 

organizacji pozarządowych wiejskich; 

• 19% organizacji pozarządowych używa komunikatorów, 14% telefonii 

internetowej, 8% kalendarzy sieciowych i 6% programów komputerowych 

wspomagających zarządzanie projektami. 20% organizacji wiejskich, 
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działających lokalnie, nieposiadających zatrudnionych pracowników 

i o najniższych budżetach w ogóle nie korzysta z żadnych z wymienionych 

wcześniej narzędzi; 

• 62% organizacji posiada własną stronę internetową (www), jednak 

w czasie trwania badania 19% organizacji deklarowało pracę nad nimi. 

18% 72% stowarzyszeń i fundacji nie posiada owej strony. 

W mniejszych miastach i na terenach wiejskich własną stronę 

internetową posiada ponad 50%; 

• zamieszczanie informacji o własnej działalności praktykuje 68% 

warszawskich organizacji pozarządowych i 45% wiejskich organizacji; 

• 26% organizacji kontaktuje się z członkami przy pomocy list lub grup 

dyskusyjnych, przy czym robi to jedynie 15% organizacji wiejskich; 

• nieco ponad 10% przekazuje informacje za pomocą newslettera; 

• ponad 5% posiada i prowadzi bloga; 

• 24% organizacji pozarządowych prowadzi profil na portalach 

społecznościowych, gdzie jedynie 11% organizacji wiejskich decyduje 

się na taką formę komunikacji; 

• 30% organizacji pozarządowych nie prowadzi działań promocyjnych i nie 

komunikuje się z otoczeniem zewnętrznym przy pomocy nowych 

technologii. Warto zaznaczyć, że jest to zachowanie najbardziej typowe dla 

wiejskich organizacji pozarządowych, nie działających wyżej niż powiat, 

posiadających najmniejsze budżety do 10 tys. zł i niezatrudniających 

etatowych pracowników. 

Metodologia  

Badania dotyczące komunikacji wirtualnej ochotniczych straży pożarnych 

koncentrują się między innymi, na sposobach komunikowania się strażaków 

podczas akcji ratunkowych i koordynacji ich działań (Scholz, Gordon, Ramirez 

i in., 2013), także w celu zapewniania bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka 

obrażeń (United States Fire Administration Technical Report 099, 1999), 

szeroko rozumianej komunikacji publiczni organizacji ratunkowych (Hughes, 

St. Denis, Palen i in., 2014), komunikowaniu się ze społecznością 

w kryzysowych sytuacjach, a także pozyskiwaniu od nich cennych informacji 

(Latonero, Shklovski, 2010), rozpoznawaniu potrzeb i sposobach ich 

zaspokajania poprzez poznawanie możliwości i przyszłości nowych technologii 
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((Barr, Boek-Peddicord, Burtner, 2010). Także wśród ochotniczych straży 

pożarnych portal społecznościowy Facebook jest jedną z form komunikowania 

się organizacji z otoczeniem.  

Celem badania było wyłonienie obrazu i roli organizacji pozarządowych, za 

pomocą kategorii znaczeniowych występujących w tworzonym przez 

ochotnicze straże pożarne przekazie komunikacyjnym wirtualnym, zarówno 

tekstowym jak i wizualnym.  Proces komunikacji rozumiany był jako element 

procesu ustanawiania rzeczywistości w relacjach z otoczeniem i rozwijania 

poczucia tożsamości organizacji (Morgan, 1997, s. 283). Przedmiotem badania 

były dane niewywołane (Silverman, 2010, s. 433) tekstowe i ikonograficzne, 

publikowane w medium społecznościowym tj. Facebook. Przeprowadzona 

została analiza postów i analiza obrazów w ujęciu jakościowym, jako 

właściwych dla zrozumienia procesów społecznych (Obłój, Wąsowska, 2015, 

s. 54) w tym wypadku procesów komunikacyjnych organizacji. Badanie 

osadzone było w światopoglądzie konstruktywistycznym, w którym “jednostki 

dążą do zrozumienia świata, w którym żyją i pracują, nadając swoim 

doświadczeniom subiektywne znaczenie zorientowane na pewne przedmioty 

i zjawiska” (Creswell, 2009, s. 33). 

Próba badawcza została skomponowana w oparciu o dobór celowy, 

uwzględniający następujące kryteria: organizacje zlokalizowane w Małopolsce, 

działające minimalnie 100 lat oraz prowadzące swój profil na Facebooku. 

Zdecydowaliśmy się skupić na komunikacji wirtualnej ochotniczych straży 

pożarnych jako szczególnego typu organizacji pozarządowych, których sposoby 

i narzędzia komunikacji coraz częściej są podstawą refleksji uczestników OSP. 

Do analizy wybrano następujące jednostki spełniające wyżej wymienione 

kryteria: OSP Bębło, OSP Bolechowice, OSP Modlnica, OSP Tomaszowice, 

OSP Owczary, OSP Ujazd, OSP Kobylany, OSP Balice, OSP Alwernia, OSP 

Grojec. 

Procesowi analizy danych rozumianego jako „nadawanie sensu danym 

tekstowym i ikonograficznym” (Creswell, 2009: 199) poddane zostały treści 

komunikatów z otoczeniem, czyli „co” jest napisane i „jak” jest to napisane 

oraz „co” i „jak” przekazane jest za pomocą obrazu. Przedmiotem analizy było 

tylko medium społecznościowe tj. facebook (FB) analiza nie obejmowała stron 

internetowych organizacji biorących udział w badaniu. 

Okres analizy obejmował okres trzy miesiące to jest od 25 lutego do 

25 maja 2017. Dla uporządkowania materiału badawczego oraz możliwości 
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dokonania porównań między poszczególnymi przypadkami zastosowano tabele 

(Gibbs, 2011, s. 146). Ponadto, dla rzetelności procesu badawczego 

i zapewnienia jakości danych zastosowano dwie osobne analizy zgodnie ze 

źródłem danych (Czakon, 2006, s. 11). Analiza przebiegała według następującej 

procedury: najpierw badacze oceniali ogólną zawartość profilu w wyznaczonych 

ramach czasowych badania ustalając jego zawartość. Następnie analizowana była 

część tekstowa przy nieznacznym uwzględnieniu części wizualnej. Po analizie 

treści postów, następowała analiza obrazu, która oderwana była od warstwy 

tekstowej, aby w sugestywny sposób nie „zaburzyć” przekazu wizualnego. 

Badacze koncentrowali się jedynie na obrazie, postępując zgodnie z procedurą 

metodologiczną tj. ustalania zawartości przekazu, czyli tego co jest widoczne na 

zdjęciu, a następnie analizy znaczenia zawartości przekazu wizualnego (Magala, 

2015, s. 147). 

Komunikacja wirtualna w ochotniczych strażach pożarnych – wyniki 

badań 

Analiza badanych organizacji wykazała, iż pomimo wielu punktów 

wspólnych w kwestii komunikowania się z otoczeniem za pomocą Facebooka, 

pewne odchylenia co do rodzaju narracji, treści i materiałów ikonograficznych 

zamieszczanych na profilu tworzą unikatowy obraz zarówno poszczególnych 

jednostek, jak i OSP jako całości. Dla przykładu jedynie 3 na 10 badanych 

jednostek zapisało ogłosiło swoją misję np. „Bogu na chwałę ludziom na 

pożytek” (OSP Ujazd), „Nasza jednostka jest w ciągłej gotowości, by nieść 

niezbędną pomoc wszystkim potrzebującym” (OSP Owczary), „Ratowanie 

ludzkiego życia oraz mienia” (OSP Bolechowice). 

W toku analiz zarówno warstwy tekstowej jak i wizualnej zidentyfikowano 

pewne wzorce zachowań komunikacyjnych. Na poziomie ogólnym warstwy 

tekstowej można wyodrębnić trzy aspekty: 

• temat, czyli jaka była treść postów w przyjętym okresie badawczym, 

• rodzaj narracji, czyli w jaki sposób opisują swoje działania, 

• emocje, czyli jaki rodzaj emocji może być odczytany z komunikatów 

tekstowych. 

Pomimo tego, że treści wydawały się być zbliżone różnice zależały m.in. od 

rodzaju podejmowanej w przyjętym okresie badawczym interwencji. 

Wspólnym tematem, który występował w każdej jednostce były akcje związane 

z wypalaniem traw. W przypadku niektórych organizacji, działania te mocno 
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dominowały nad innymi zarówno w warstwie tekstowej jak i wizualnej. Inne 

działalności dotyczyły zaginięć i poszukiwań osób dorosłych i dzieci, usuwania 

skutków powaleń drzew, interwencji i pomocy ofiarom wypadków 

komunikacyjnych, czy też działalności typowej dla Straży Pożarnej, czyli 

gaszenia pożarów obiektów gospodarczych i mieszkalnych i ochrony 

przeciwpożarowej. 

Do pozostałych wspólnych wątków tematycznych zidentyfikowanych 

badaniu w zarówno przekazie tekstowym jak i ikonograficznym były obchody 

Dnia Strażaka, działania szkoleniowe, konkurs wiedzy pożarniczej oraz udział 

w obchodach Triduum Paschalnego. Innymi podejmowanymi wątkami były 

działania edukacyjne drużyn młodzieżowych, aktywności sportowe czy też 

działania podejmowane na rzecz społeczności i wspólnoty, w której OSP 

funkcjonują.  

Na uwagę zasługuje także zróżnicowany rodzaj narracji i styl komunikacji 

z otoczeniem. Przykład stanowić mogą komunikaty dotyczące podejmowanych 

interwencji. Typową wydaje się być narracja o charakterze sprawozdawczym, 

z wyraźną strukturą komunikatu, na która składa się informacja o rodzaju 

interwencji, zakresie i roli danej jednostki, zespole, wykorzystanym 

sprzęcie/wozach, rezultatach podjętej akcji oraz innych jednostkach w niej 

uczestniczących np. 

„W dniu 04.04.2017 r., około godziny 22:07 nasza jednostka została 

zadysponowana do pożaru traw w Bolechowicach na ul. Wolańskiej. Po 

zakończeniu działań, nasza jednostka została zadysponowana na góry 

Karniowskie gdzie również płonęły traw. Po zakończeniu działań 

w Karniowicach, zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw na ul. Winnica 

w Bolechowicach. W każdym przypadku nasze działania polegały na ugaszeniu 

pożaru przy pomocy linii szybkiego natarcia oraz tłumic. W skutek silnego 

wiatru i rozległej powierzchni objętej pożarem, w kilku miejscach realne było 

zagrożenie dla obiektów mieszkalnych. Z pożarami łącznie walczyło 6 jednostek 

- OSP Karniowice, OSP Kobylany, OSP Ujazd, OSP Brzezie, OSP Więckowice. 

Działania zakończyliśmy około godziny 0:30 następnego dnia” (OSP 

Bolechowice) 

Odchylenia od tego typu narracji stanowią wstępy do niektórych 

komunikatów, które mogą być bardziej opisowe, przypominające wstęp do 

opowieści, chociaż w zasadniczej części zachowujące sprawozdawczą naturę: 
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„Tuż przed północą, chwilę po zgłoszeniu przez Nas gotowości bojowej 

w Naszej strażnicy ponownie zabrzmiała syrena alarmowa. Powodem tego było 

zadysponowanie zastępu GBA z Owczar do pomocy OSP Wola 

Zachariaszowska przy pożarze traw na ulicy Jana Pawła II w Michałowicach. 

Sytuacja ta podyktowana była tym, iż jednostki z Gminy Michałowice w tym 

samym czasie walczyły z pożarem garażu w miejscowości Masłomiąca. Po 

dotarciu na miejsce w obsadzie 5 ratowników przystąpiliśmy do działań by 

wspomóc kolegów z Woli Zachariaszowskiej. Niebezpieczeństwo zostało 

zażegnane. W tym czasie na teren działań dojechała również OSP z Bibic. 

Z uwagi na sąsiedztwo domów, w tym drewnianego, wspólnie dokładnie 

sprawdziliśmy miejsce zdarzenia a przy pomocy szybkiego natarcia ugasiliśmy 

śmieci, które uległy samozapłonowi po czym zakończyliśmy działania i udaliśmy 

się do koszar. O godzinie 0:45 zgłosiliśmy pełną dyspozycję. Siły i środki: 

- 338(K)98 GBA 2,5/16 MAN TGM/Stolarczyk OSP Owczary 

- 339(K)98 GBARt 2,5/16 OSP KSRG Wola Zachariaszowska 

- 338(K)94 OSP Bibice” (OSP Owczary) 

Odnotowane zostały także komunikaty o ograniczonych charakterze 

informacyjnym, niekoniecznie zachowujące wyżej wymienioną strukturę 

przekazu np.  

„24.05.2017r. zostaliśmy zadysponowani do pomocy w poszukiwaniu osób 

zaginionych w Modlniczce. 

Na miejscu: 

1. OSP Modlniczka GBA, 

2. OSP Modlnica GBARt, 

3. OSP Tomaszowice GBA, 

4. 305K25 GCBARt, 

5. Policja” (OSP Modlnica). 

To powodowało ciekawość społeczności i pytania mieszkańców o rezultaty 

przeprowadzonych akcji. Dodać należy, iż organizacje udzielały odpowiedzi na 

tego rodzaju pytania mieszkańców. 

Różne style narracji nie wydają się mieć znaczącego wpływu na zaufanie 

społeczności, co widoczne jest w komentarzach mieszkańców:   
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„Słyszałem Was jak gnacie na Grzmiączkę w środku nocy na sygnałach 

budząc wszystkich, ale najważniejsze, że jesteście i można na Was zawsze 

liczyć, brawo WY ! (OSP Grojec) 

Istotne wydaje się być także podejście poszczególnych organizacji do 

przekazywania informacji oraz ich zawartości. Niektóre organizacje publikują 

posty regularnie, z bogatą treścią i dokumentacją wizualną, przygotowaną 

samodzielnie. Inne często publikują posty innych organizacji, instytucji, 

zapełniając w ten sposób przestrzeń informacyjną. Wyjątek stanowią publikacje 

postów innych instytucji w celu zwiększenie społecznej skuteczności, wspólnie 

podejmowanych akcji uświadamiających np. dotyczących skutków wypalania 

traw. 

Wreszcie, istotne wydają się być także emocje, które emanują z treści 

zarówno tekstowych jak wizualnych wzmacniając tym samym ich przekaz. 

Komunikaty dotyczące interwencji i akcji strażackich w warstwie tekstowej 

najczęściej przekazywane są językiem formalnym, pozbawionym emocji, 

sprawozdawczym, bez użycia emotikonów. Natomiast informacje, które nie 

dotyczą interwencyjnych akcji strażackich takich jak działań związanych 

z organizacją majówki strażackiej, dnia dziecka, dni otwartych, akcji 

krwiodawstwa, konkursów wiedzy pożarniczej, osiąganych sukcesów itp. 

okraszone są emotikonami, zaś zarówno w  warstwie tekstowej i wizualnej  

zidentyfikować można następujące emocje: duma, powaga, podniosłość 

wynikające z sytuacji, uroczysty charakter wydarzeń, formalność, dostojność, 

a także radość i poczucie solidarności społecznej zarówno w działaniach 

wspólnych jednostek jak i wspieraniu działań innych instytucji. W sferze 

komunikatów interwencyjnych brak jest emocji w warstwie tekstowej, ale są 

one silnie obecne w przypadku niektórych komunikatów w warstwie wizualnej. 

Wydaje się, iż pewnym wyjaśnieniem może być rola, którą ma pełnić przekaz 

wizualny. W warstwie wizualnej na poziomie ogólnym można wyróżnić 

następujące aspekty: 

• tzw. “pierwszy plan - drugi plan”, czyli kto jest w centrum uwagi 

obiektywu aparatu/kamery, 

• funkcja przekazu wizualnego. 

Pierwszy aspekt, czyli “pierwszy plan-drugi plan” dotyczy w jaki sposób 

usytuowani są strażacy w dokumentacji wizualnej. Materiały ikonograficzne 
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służą dokumentacji działań strażaków, jednak nie zawsze oni wydają się być 

głównymi bohaterami przekazu. 

W przypadku dokumentacji niektórych działań nawet jeśli Strażacy są na 

zdjęciach nie zawsze stanowią centrum uwagi, ale raczej tło do przekazu. 

Wyjątek stanowią zdjęcia pozowane, zarówno te grupowe np. z wydarzeń 

szkoleniowych, jak i z akcji prezentujące np. sprzęt bojowy i odzież, a także 

niektóre zdjęcia niepozowane, których celem było uchwycenie strażaków 

w akcji czy też np. zebrań sprawozdawczych. To prowadzi do kolejnej kwestii, 

którą jest funkcja przekazu wizualnego. Podczas analizy materiału 

ikonograficznego można było wyodrębnić różne funkcje przekazu wizualnego. 

Czasem zdjęcie wydawało się mieć charakter pewnej powinności 

informacyjnej, bez warstwy tekstowej mogłyby mieć dowolnie przypisane 

znaczenie. Na powinność “informacyjną” wskazywały także nie zawsze zbyt 

wysoka jakość zdjęć oraz wydawałoby się brak przemyślenia do czego zdjęcie 

ma służyć, był to zatem materiał o charakterze jedynie rejestrującym” 

stanowiący tło dla warstwy tekstowej. Wśród innych materiałów można było 

wyodrębnić pewne kategorie znaczeniowe, podobnie jak w warstwie tekstowej. 

Przy tych zdjęciach obecność tekstu nie wydawała się konieczna by uchwycić 

przekaz w warstwie wizualnej. Zidentyfikowana została także kategoria 

materiałów ikonograficznych, które miały bardzo silny przekaz, oddziałujący 

na emocje. Były to najczęściej zdjęcia z wypadków komunikacyjnych oraz np. 

materiały upowszechniające skutki wypalania traw – zdjęcia martwych, 

zranionych zwierząt. Zdjęcia te miały charakter edukacyjny i uświadamiające 

społeczeństwu konsekwencje różnych, nie zawsze zgodnych z prawem 

zachowań. 

W toku analizy warstwy tekstowej i wizualnej wyłonione zostały pewne 

kategorie znaczeniowe, które pozwoliły stworzyć obraz OSP w różnych 

odsłonach. Kategorie te można pogrupować w trzech zbiorach: 

• działania, 

• wartości, 

• emocje. 

W zależności od kontekstu, pewne kategorie mogą pojawiać się w więcej 

niż jednym zbiorze. 

W działaniach zauważyć można następujące kwestie: 

• Interwencje – akcje strażackie, 
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• działania na rzecz społeczności poza akcjami strażackimi np. 

krwiodawstwo, organizowanie zbiórek żywności, odwiedzanie szpitala 

dziecięcego, 

• współpraca zarówno między jednostkami jak i innymi instytucjami, 

• działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży jak 

i działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji Strażaków, 

• działania uświadamiające – uwrażliwiające na kwestie społeczne 

i środowiskowe np. skutki wypadków komunikacyjnych, skutki 

wypalania traw dla ludzi i środowiska itp., 

• udział w życiu religijnym, tradycyjne: Straży przy Grobie Pańskim oraz 

udział, 

• w mszy i procesji Rezurekcyjnej, udział w mszy świętej z okazji Dnia 

Strażaka i/lub Jubileuszu istnienia jednostki. 

W wartościach analizy wykazały następujące kategorie: 

• budowanie wspólnoty i więzi – nie tylko jako budowanie silnego 

zespołu poprzez budowanie więzi wewnątrz jednostki np.  podczas 

ćwiczeń, akcji strażackich, zespołowych zawodów sportowych czy też 

wspólnych zadań jak np. przygotowywanie remizy na dzień otwarty, ale 

także działanie w społeczności, organizacja majówek, dni otwartych, dni 

dziecka itp. 

• poszanowanie kultury i tradycji oraz dbałość o zachowanie ciągłości 

tradycji, przejawem tego może być wspomniane już wyżej uczestnictwo 

w obchodach Triduum Paschalnego tj. Straży przy Grobie Pańskim oraz 

udział w mszy i procesji Rezurekcyjnej. Te wydarzenia pojawiały się we 

wszystkich przypadkach w warstwie tekstowej oraz wizualnej. 

 Podobnie  wygląda kwestia obchodów Dnia Strażaka, czy też jubileusze 

powstania poszczególnych jednostek, którym także towarzyszą 

uroczystości o charakterze religijnym, jednakże komunikacja na ich 

temat zarówno w warstwie wizualnej jak i tekstowej jest zróżnicowana 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami, w wielu przypadkach pojawia 

się jedynie w warstwie tekstowej, kontynuowanie tradycji przejawia się 

w edukacji młodzieży i organizowaniu młodych drużyn pożarniczych 

oraz dbaniu by młode zastępy brały udział w szkoleniach oraz różnych 

aktywnościach organizowanych przez poszczególne jednostki, 
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• solidarność społeczna, między jednostkami, a także służbami 

ratowniczymi, publikowanie postów, artykułów dotyczących sukcesów 

czy też akcji innych jednostek i instytucji, 

• zespół – podkreślenie istoty współdziałania i współpracy, widoczne 

w warstwie tekstowej jak i wizualnej, nie tylko podczas interwencji, ale 

także np. zawodów sportowych.  

Kwestie emocji były już poruszane, a zatem tutaj zidentyfikowane zostały:   

• duma najczęściej powiązana z poczuciem sukcesu, 

• radość ze wspólnie przeżywanego czasu, sukcesów, 

• powaga, 

• podniosły charakter uroczystości, 

• oddanie, 

• pasja, 

• identyfikacja z jednostką i poczucie tożsamości. 

Na uwagę zasługują także inne przypadki pojedynczych zachowań, które 

tworzą pewną unikatowość poszczególnych jednostek np. postawy aktywnego 

obywatelstwa, przejawiającego się w zachęcaniu mieszkańców do wzięcia 

udziału w konsultacjach społecznych: „Zachęcamy do lektury oraz wzięcia 

udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców wsi, objętych planem 

Północnej Obwodnicy Krakowa” (OSP Owczary). 

Istotny z punktu widzenia problemów logistycznych i organizacyjnych oraz 

trwania i zasadniczych możliwości pełnienia służby społecznej był także 

reportaż TV Polsat dotyczący istotnej finansowej strony funkcjonowania OSP. 

Z przedstawionych wyżej znaczeń zawartych w przekazie tekstowym 

i wizualnym badanych organizacji wyłania się obraz, a zarazem i rola OSP jako 

ratownika niosącego pomoc w różnych sytuacjach życiowych, na co wskazuje 

szeroki wachlarz interwencji podjętych w przyjętym okresie badania. Działania 

edukacyjne i uświadamiające społeczne i środowiskowe negatywne 

oddziaływanie człowieka wskazuje na rolę edukatora, zaś podejmowanie akcji 

charytatywnych czyni organizację “społecznikiem” wrażliwym na ludzkie 

potrzeby, organizacja wydarzeń, które integrują wszystkich członków 

Wspólnoty sprawia, iż można OSP przypisać także rolę lokalnego  animatora 

kultury organizującego zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także aktywnego 

i świadomego obywatela, partycypującego w decyzjach dotyczących rozwoju 

lokalnego oraz dbającego o tradycję i wartości poprzez kultywowanie 

świeckich i religijnych zwyczajów. Wreszcie wyodrębnione kategorie 
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znaczeniowe zarówno w warstwie tekstowej jak i wizualnej wskazują na obraz 

OSP jako profesjonalisty, stale podnoszącego swoje kwalifikacje by jak 

najlepiej pełnić swoją służbę, a także księgowego, który musi pogodzić chęć 

niesienia pomocy z możliwościami finansowymi, tak by służba społeczeństwu 

była skuteczna. 

Wnioski  

Każda z badanych organizacji prezentuje swoje podejście do prowadzenia 

facebookowego profilu, zawartości materiałów tekstowych oraz 

ikonograficznych czy też video. Każda z organizacji prezentuje swój styl 

komunikowania się z otoczeniem, chociaż niektóre z nich wydają się być do się 

bardzo zbliżone. Niektóre organizacje publikują bardzo regularnie, wkładają też 

wiele wysiłku w tworzenie własnych treści. Inne zaś nie wykazują się taką 

regularnością publikacyjną czy też osobistym wkładem w zapełnieniu 

przestrzeni informacyjnej.  Różnice w stylach komunikacji mogą zależeć od 

zasobów, umiejętności oraz potrzeb komunikacyjnych danej jednostki i jej 

otoczenia. Pomimo pewnych różnic wiele punktów i kategorii znaczeniowych 

wykazanych w badaniu pozostaje zbieżnych, wyłania się z nich 

wielowymiarowy i nieszablonowy obraz współczesnej Ochotniczej Straży 

Pożarnej, nie tylko jako organizacji niosącej pomoc, ale także edukatora, 

animatora kultury, społecznika, aktywnego, partycypującego obywatela. 

Członkowie OSP wywodzą się ze Wspólnoty, którą tworzą, działają nie tylko 

na rzecz jednostek będących w potrzebie, ale także w wymiarze zbiorowym, na 

rzecz całej społeczności. 

Korzystanie z medium społecznościowego pozwala być “bliżej” i “w” 

swojej Wspólnocie, może być także jednym z narzędzi jej budowania, poprzez 

umożliwienie lepszego rozumienia ról i funkcji, które się w owej Wspólnocie 

pełni. Natomiast informowanie na czym polega praca i niewątpliwie pasja 

Druhen i Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowi szansę na 

przedłużenie tradycji i rekrutację nowych oddanych członkiń i członków, 

którzy będą dbali o trwanie swojej organizacji, jej otoczenia i wartości, 

wykorzystując narzędzia komunikacyjne na miarę „swojej” współczesności. 

Wnioski z badania profili społecznościowych ochotniczych straże 

pożarnych pokazały nam, że zgłębiając dalej tematykę komunikacji wirtualnej 

tychże organizacji należy zadać pytania m.in. o sposoby i narzędzia Public 
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Relations i marketingu, ich świadomość używanych metod promocji 

i popularyzacji działań, a także i posiadane w tym celu zasoby i braki.  
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