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„Data journalism” 
– czy specjalista pozyskujący, 

porządkujący i prezentujący dane 
jest jeszcze dziennikarzem? 

Streszczenie: Artykuł omawia projekty dziennikarskie określane w literaturze przed-
miotu jako data journalism. Wskazuje na to, że ten rodzaj dziennikarstwa stał się 
w ostatnich latach bardzo popularny na całym świecie. Projekty z zakresu data jour-
nalism ukazują się nie tylko na stronach „The Guardiana”, „The New York Timesa”, „Die 
Zeit”. Coraz więcej redakcji ma wyspecjalizowane zespoły dziennikarzy, programistów, 
grafików tworzących projekty z zakresu data journalism (w Polsce „Gazeta Wyborcza”). 

Ten obraz dziennikarstwa różni się od pesymistycznych wizji wielu badaczy, którzy 
dowodzą, że wykorzystanie nowych technologii w redakcjach prowadzi często do tzw. 
multiskillingu, a w konsekwencji do upadku wartości tradycyjnego dziennikarstwa. Data 
journalism wymaga od dziennikarzy zarówno nowych umiejętności (na przykład znajo-
mości nowych technologii), jaki i opanowania podstaw warsztatu (na przykład weryfi-
kowania, analizowania, łączenia faktów). Stanowi zatem wartościową perspektywę dla 
przyszłości dziennikarstwa informacyjnego i śledczego. 

Definicje zawodu dziennikarza spotykają się często z krytyką medioznawców 
zwracających uwagę na ich anachroniczny i ograniczający charakter. Zwykle 
uwagi te dotyczą prób instytucjonalnego definiowania zawodu dziennikarza, 
na przykład: 
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ukończył studia dziennikarskie; osoba, która z racji wykonywanego zawodu pisuje 
artykuły do prasy bądź współpracuje z redakcją radiową lub telewizyjną albo w niej 
zasiada1. 

Albo też: 

Dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowa-
niem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją lub zajmująca 
się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji2. 

Obie zacytowane definicje nie biorą pod uwagę sytuacji, w której dzienni-
karz sam tworzy redakcję, prowadząc swój blog lub stronę internetową, pub-
likuje w sieci zdjęcia lub materiały filmowe. Wątpliwości badaczy nie budzi 
natomiast ta część definicji zawodu dziennikarza, która określa wykonywane 
przez niego czynności. I tak dziennikarz „redaguje, tworzy”, „przygotowuje” 
albo też „trudni się zawodowo gromadzeniem informacji i opinii jako danych 
do materiału prasowego, tworzeniem go lub redagowaniem”3.

Karol Jakubowicz podkreśla, że cytowana definicja z Prawa prasowego jest 
neutralna technologicznie i nie wskazuje na to, przy pomocy jakich narzędzi 
dziennikarz redaguje, tworzy i przygotowuje. Rzeczywiście może wykonywać 
swoją pracę tradycyjnie, posługując się notesem i długopisem, dyktafonem, 
komputerem i wreszcie w sposób prawdziwie nowoczesny – przeszukując 
bazy danych, angażując w to programistów, tworząc tabele i wizualizacje, ko-
rzystając z pomocy grafików. W tym aspekcie przytoczone definicje okazują 
się całkiem pojemne i pozwalają także na ujęcie współczesnych nam zjawisk. 

Chciałabym jednak przytoczyć jeszcze jeden opis zawodu dziennikarza, 
który nie pozwala na tak daleko idącą elastyczność i wskazuje na dodatkowe 
cechy dziennikarskiej działalności. Według Stanisława Mocka dziennikarz to:

osoba, która w dobie mediów masowych w prasie, radiu, telewizji lub mediach elek-
tronicznych, zawodowo, w sposób trwały, twórczy, intelektualnie inspirujący i warszta-
towo profesjonalny zajmuje się gromadzeniem, doborem, obróbką oraz rozpowszech-
nianiem informacji i komentarzy4. 

1 Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłło, 
Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1998, [za:] I. Starzec-Kosowska, Dziennikarstwo muzyczne 
w TVP Wrocław w latach 1994–2010, Jakopol, Wrocław 2014, s. 11. 

2 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011, s.186.
3 W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków 2006, s. 45.
4 S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2006, s. 18, 24–27.



81„Data journalism” – czy specjalista pozyskujący, porządkujący i prezentujący dane...

Warto w tej definicji zwrócić uwagę na dwa określenia: „twórczy” i „inte-
lektualnie inspirujący”, Wskazują bowiem na te cechy zawodu dziennikarza, 
które w opinii teoretyków i samych praktyków przechodzą do przeszłości. 

DZIENNIKARZE, CZYLI ROBOTNICY W FABRYKACH INFORMACJI

Karol Jakubowicz zauważa na przykład, że konwergencja technologiczna pro-
wadzi do „ewolucji dziennikarzy w dziennikarzy multimedialnych” i zmie-
nia ich zawodową tożsamość. Wymóg multiskillingu sprawia, że dziennikarz 
ma mniej czasu na „rzeczywistą pracę”. Pod presją czasu pisze tekst, montuje 
materiał filmowy lub wypowiedź rozmówcy, wreszcie przygotowuje to do za-
mieszczenia w sieci. 

Konkluzja jest przygnębiająca: „wymogi nowej technologii sprawiają, że 
w newsroomie zamiast dziennikarzy coraz więcej jest osób o kompetencjach 
technicznych”5. 

Także Zbigniew Bauer wiele stron swojej książki o nowych mediach po-
święca na rozważania nad journamorfozą, która oznacza przekształcenie etosu 
dziennikarstwa tradycyjnego. Jego zdaniem nowe narzędzia technologiczne 
nie tylko są ułatwieniem w pracy dziennikarza, ale też powodują, że „wszech-
stronność zainteresowań tematycznych, charakteryzująca dawny »europejski« 
model dziennikarski, musiała ustąpić wszechstronności w posługiwaniu się 
rozmaitymi tworzywami, a co za tym idzie – narzędziami”6.

Zdaniem Zbigniewa Bauera głównym zajęciem dziennikarzy staje się 
„agregacja tekstów, zdjęć, zestawień statystycznych i infografik istniejących 
w sieci”. Coraz mniej czasu zostaje na: „sprawdzanie faktów, gruntowną ich 
analizę, poprawianie błędów i doskonalenie stylu”7.

W redakcjach spada i będzie spadać liczba dziennikarzy, za to stabilizuje 
się sytuacja grafików i programistów. Bauer prognozuje redefinicję zawodu 
dziennikarza:

Powie ktoś – to wszystko technologia. Jedyny problem to nauczyć się nią sprawnie 
posługiwać, co przecież nie jest szczególnie trudne. To prawda – jednak, jak wie-
my, upowszechnianie się pewnych technologii powoduje istotne zmiany w sposobie 
myślenia8. 

5 Tamże, s. 205.
6 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, 

Kraków 2009, s. 286.
7 Tamże, s. 289.
8 Tamże, s. 382.



82 DR MONIKA WAWER

W swojej głośnej książce Flat Earth News Nick Davies9 wypunktował te 
zmiany w sposobie myślenia szefów redakcji, samych redaktorów i w końcu 
reporterów. Pokazał mechanizmy funkcjonowania mediów, które sprawia-
ją, że dziennikarze stają się robotnikami „fabryk informacji”. Na tworzenie, 
szukanie istoty zjawisk lub choćby pogłębianie tematu nie ma w tych fabry-
kach czasu. Davies przytacza nawet przykłady z pracy stacji, o której wszyscy 
zazwyczaj myślą w kategoriach wzorca profesjonalizmu dziennikarskiego – 
z BBC. Opisuje mianowicie zasadę „pięciu minut” dla przygotowania break-
ing newsa na stronę internetową BBC. Dziennikarz powinien w tym czasie 
„wypuścić pasek z newsem”, wysłać e-mail do newsroomu z informacją dla 
kolegów, napisać cztery akapity artykułu opisującego historię i jednocześnie 
zweryfikować fakty. Cytowany przez Daviesa dziennikarz BBC zauważa, że 
opisana instrukcja została wydana w tej samej korporacji, w której obowiązuje 
zasada, że rzetelność jest ważniejsza od szybkości10.

Wprowadzenie w życie opisanej instrukcji nie byłoby możliwe bez wyko-
rzystania nowoczesnych technologii, które jednak w tym wypadku sprowa-
dzają dziennikarza do szybkiego i niezawodnego nawet nie „media workera”, 
ale właściwie robota. Jakie bowiem umiejętności dziennikarskie są potrzebne 
do zredagowania czteroakapitowego tekstu w kilka minut? Przede wszystkim 
zautomatyzowane redagowanie tekstu, które polega na wyselekcjonowaniu 
właściwych dla takiego artykułu sformułowań i ułożeniu ich w odpowiedniej 
kolejności. Język współczesnych mediów jest prosty i ubogi, dziennikarze ope-
rują tak naprawdę wciąż tymi samymi schematami, zmieniając tylko nazwy 
własne. W ciągu pięciu minut niewiele da się stworzyć, wymyślić, można tylko 
skorzystać ze schematu, ze znanego arsenału środków, z rutyny i tym sposo-
bem stworzyć artykuł w wymaganym czasie. 

DZIENNIKARZ, CZYLI REDAKTOR NADZORUJĄCY 
PRACĘ ROBOTÓW? 

W tej przenośni o robocie piszącym artykuł nie ma żadnej przesady. Zdaniem 
organizatorów corocznego spotkania Global Editors Network robot produ-
kujący informacje na podstawie przygotowanych algorytmów w najbliższych 
latach z pewnością pojawi się w wielu newsroomach na całym świecie. 

1 lutego 2013 roku o godzinie 5.28 w Kalifornii odnotowano trzęsienie 
ziemi o sile 3,2 stopnia w skali Richtera. Informacja na stronie „Los Angeles 
Times” została opublikowana 8 minut później, zawierała między innymi mapę 

9 N. Davies, Flat Earth News, Randomhouse, London 2009.
10 Tamże, s. 69.
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pokazującą epicentrum. Ken Schwencke, dziennikarz i programista, wpisał 
jedynie nazwę algorytmu napisanego wcześniej na wypadek trzęsienia ziemi 
w pobliżu Los Angeles. Resztę pracy wykonał automat – pobrał dane z USGS 
(US Geological Survey), wyprodukował nagłówek, zaznaczył na mapie epi-
centrum i napisał informację11. Tym samym „Los Angeles Times” przeszedł 
do historii jako pierwszy tytuł, dla którego newsa napisał komputer.

Organizatorzy przedsięwzięcia „Robot Journalism Bootcamp”, które od-
było się w 2014 roku podczas konferencji w Barcelonie, przekonują, że nie 
należy się tego rozwiązania obawiać. Robot wyręczy dziennikarzy w żmudnej, 
rutynowej pracy po to, by mogli oddawać się analizowaniu wydarzeń i ko-
mentowaniu ich12. 

Można sobie zatem wyobrazić newsroom, w którym odpowiednio zapro-
gramowane automaty formułują krótkie informacje na stronę internetową – 
redaktor zatwierdza je tylko do publikacji. Redaktor powinien zatem mieć 
kompetencje nie tylko dziennikarza, ale także programisty, tak jak pracownik 
„Los Angeles Times” Ken Schwencke. W końcu będzie nadzorował zarówno 
stronę merytoryczną, jak i techniczną. 

Ten obraz przyszłości dziennikarstwa różni się od pesymistycznych wizji 
przytoczonych wcześniej.  Zawód dziennikarza przetrwa, to roboty i automaty 
będą wykonywać żmudną, rutynową pracę polegającą na przerabianiu danych 
na newsy. Dziennikarze zajmą się analizowaniem, komentowaniem, łącze-
niem faktów. A to wszystko umożliwi nowoczesna technologia. 

Mamy więc dwie skrajnie różne prognozy dotyczące przyszłości dzienni-
karstwa. W tym artykule zajmę się tylko jednym rodzajem digital journalism 
– data journalism, który wydaje się bardzo ciekawą perspektywą dla tradycyj-
nego dziennikarstwa. 

KIM JEST DZIENNIKARZ PRZYGOTOWUJĄCY PROJEKTY
DATA JOURNALISM?

Data journalism stało się w ostatnich latach bardzo popularne na całym świe-
cie. Już nie tylko „The Guardian”, „The New York Times”, „Die Zeit” mają 
wyspecjalizowane zespoły dziennikarzy, programistów, grafików tworzących 
projekty z zakresu daty. Wydano kilkanaście książek, których autorzy instruu-
ją przy pomocy jakich narzędzi można gromadzić dane, jak je uporządkować, 

11 https://www.journalism.co.uk/news/robot-reporters-how-computers-are-writing-la-
-times-articles/s2/a552359/, [dostęp: 10 stycznia 2015].

12 http://www.globaleditorsnetwork.org/news/2014/02/will-a-robot-take-your-place/ 
[dostęp: 10 stycznia 2015].
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jak je zwizualizować. Najbardziej znany podręcznik, The Data Journalism 
Handbook13, jest dostępny w Internecie za darmo w formie pliku pdf. Oczywi-
ście autorzy wspomnianych pozycji traktują nowe technologie nie jako ogra-
niczenie w pracy dziennikarza, ale przeciwnie – jako dodatkowe możliwości. 
Zadaniem autorów The Data Journalism Handbook14 dziennikarz uprawiający 
data journalism lub data-driven journalism: 

• używa zautomatyzowanych narzędzi do pozyskiwania informacji z sieci
• stosuje aplikacje komputerowe do poszukiwania związków pomiędzy 

setkami, tysiącami dokumentów dostępnymi w sieci
• wykorzystuje metody crowdsourcingu 
• porządkuje i prezentuje tak zdobyte informacje w formie wykresów, 

tabel, interaktywnych map
• przy wielu projektach ściśle współpracuje z naukowcami.

Od 2012 roku stowarzyszenie Global Editors Network corocznie organizu-
je konkursy projektów data journalism. W 2014 roku nadesłano 512 prac. Na-
grodzono je w dziewięciu kategoriach: najlepsza historia, najlepsze śledztwo, 
najlepsza wizualizacja, najlepsza aplikacja lub strona internetowa, najlepsze 
portfolio, najlepszy team, najlepsza praca konkursowa przygotowana przez 
małą agencję. Nagrodę jurorów otrzymała „ProPublica”, nagrodę publiczności 
„The New York Times”.

Z Polski nie został zgłoszony żaden projekt, chociaż na spotkaniu repre-
zentowali nasz kraj dziennikarze i programiści z wydawnictwa Agora i z te-
lewizji TVN. Warto odnotować, że wśród siedemnastoosobowego jury Glo-
bal Editors Network przeważają osoby z doświadczeniem dziennikarskim 
– wydawcy, szefowie działów multimediów. Mniej jest grafików i ekspertów 
zajmujących się wyłącznie technikami wizualizacji danych. Członkowie jury 
reprezentowali tytuły znane z innowacyjności, na przykład „The Guardian”, 
„The New York Times”, wspomniana „ProPublica”, „La Nacion”. Wśród jury 
znalazł się też Simon Rogers, wydawca „The Guardiana” i autor książki Facts 
are Sacred i profesor dziennikarstwa Steve Doig. 

W Polsce jedynym środkiem przekazu, który wprowadził na stałe rozwią-
zania data journalism pozostaje „Gazeta Wyborcza”. W 2014 roku redakcja 
stworzyła na swojej stronie internetowej zakładkę biqdata.pl. Podtytuł brzmi 
„Opowiadamy świat liczbami”15. „Wyborcza” zamieszcza tam analizy danych 

13 http://datajournalismhandbook.org/ [dostęp: 10 stycznia 2015].
14 J. Gray, L. Chambers, L. Bounegru, The Data Journalism Handbook, O’Reilly, Beijing, 

Cambridge 2012, http://datajournalismhandbook.org [dostęp:10 stycznia 2015].
15 biqdata.pl [dostęp: 18 stycznia 2015].
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statystycznych pobranych z różnych źródeł. I tak po zamachu na „Charlie 
Hebdo” biqdata.pl zamieściła wykresy pokazujące liczbę osób zatrzymanych 
za terroryzm w krajach Unii Europejskiej. Dziennikarze wykorzystali dostęp-
ne w sieci dane Europolu i Get the data, dzięki którym sformułowali wnioski 
dotyczące zatrzymań za terroryzm. Dane wskazują na to, że „w 2013 roku 
fanatyzm religijny znów stał się najczęstszą przyczyną zatrzymań pod zarzu-
tem terroryzmu, podczas gdy w latach 2007–2012 dominowały grupy sepa-
ratystyczne”. Na stronie biqdata.pl można też zapoznać się ze statystykami 
dotyczącymi 120 tematów16, które można podzielić na kilka kategorii: spo-
łeczne, polityczne, ekonomiczne, konsumenckie, dotyczące zdrowia, kultury 
i zawierające porównania Polski z innymi krajami.

Na stronie możemy przeczytać, że: 

Serwis BIQdata powstał z myślą o tych, którzy chcą wiedzieć więcej. A także o tych, 
którzy lubią dane i uwielbiają grzebać w cyferkach. Oraz o tych, którzy uważają, że 
same cyferki – to za mało. I o tych, którzy namiętnie sprawdzają statystyki, choć uwa-
żają je za kłamstwo17.  

Zdaniem redakcji ostatnio „znaczenie danych w opowiadaniu o świecie 
gwałtownie wzrosło, bo wraz z rozwojem Internetu coraz więcej instytucji, 
urzędów i firm zaczęło udostępniać najrozmaitsze dane”18.

Autorzy serwisu przekonują, że analiza tych właśnie danych pozwala do-
wiedzieć się, jakie są trendy w społeczeństwie, kulturze, gospodarce, pozwala 
też z innej perspektywy spojrzeć na bieżące wydarzenia. Z informacji zamiesz-
czonej na stronie internetowej wynika, że zespół tworzy dwóch dziennikarzy, 
dziennikarz-grafik i programista – webmaster. Na stronie można też znaleźć 
informację, że projekt wspierają: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii 
oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Także obecni na spotkaniu w Barcelonie dziennikarze TVN pracują nad 
przygotowaniem własnych projektów na stronę internetową, które mają na 
wiosnę 2015 roku towarzyszyć materiałom filmowym wyemitowanym trady-
cyjnie w telewizji. 

Na razie jednak polskie propozycje data journalism są bardzo skromne 
i odbiegają od skomplikowanych przedsięwzięć prezentowanych podczas Glo-
bal Editors Network. Przede wszystkim polscy autorzy bardzo tradycyjnie 
podchodzą do źródeł danych. W większości uzyskują je z ogólnodostępnych 
stron. Nie angażują we współpracę swoich odbiorców. Na stronie biqdata.pl

16 Dane z dnia [dostęp: 16 stycznia 2015].
17 Tamże. 
18 Tamże.
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można znaleźć jedynie krótką wzmiankę dotyczącą udziału internautów:
„Jeśli masz jakieś uwagi, ciekawe dane, którymi chcesz się podzielić, znalazłeś 
błąd na stronie lub chcesz się od nas czegoś dowiedzieć”.

Ten pierwszy polski projekt data journalism staje się więc przykładem tra-
dycyjnego jednokierunkowego modelu komunikacyjnego, w którym nadawca 
tworzy przekaz, wysyła go do odbiorcy i właściwie tyle. Tymczasem klasycz-
ne, najczęściej omawiane projekty daty mają z całą pewnością cechy nowych 
mediów, w tym znaczeniu, że zakładają komunikowanie wielokierunkowe, 
interaktywność i sprzężenie zwrotne charakteryzujące obecność w sieci, czego 
przykładem jest wchodzenie odbiorców w rolę twórców przekazu. W pro-
jektach biqdata.pl dziennikarz określa temat, pozyskuje dane, przeprowadza 
selekcję, weryfikuje, redaguje całość i gotowy materiał umieszcza na stronie. 
Nowa jest tylko forma materiału, tabele danych i komentarze zamiast trady-
cyjnego artykułu, materiału telewizyjnego lub radiowego.

Najlepiej te różnice można dostrzec, omawiając konkretne przykłady za-
stosowania daty. Pozwoli to też odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu te 
projekty otwierają nowe możliwości w pracy dziennikarza, a w jakim są dla 
tego zawodu zagrożeniem. 

Pierwszy z wybranych przeze mnie przykładów pokazuje przede wszyst-
kim udane zastosowanie crowdsourcingu. 

W 2013 roku redaktorzy WNYC New York Public Radio postanowili prze-
widzieć kolejną inwazję cykad na Wschodnie Wybrzeże, która przypada raz 
na 17 lat. W tym celu wspólnie z naukowcami Johnem Cooleyem oraz pro-
fesorem Chrisem Simonem wymyślili projekt zakładający stałą współpracę 
ze słuchaczami radia. Według ekspertów inwazja cykad miała nastąpić, kie-
dy temperatura przez dłuższy czas utrzymywała się na poziomie 64 stopni 
Fahrenheita. Radiowcy postanowili więc stworzyć interaktywną mapę, która 
będzie pokazywać temperaturę na obszarze zagrożonym inwazją. Autorzy 
projektu wymyślili też sposób, w jaki słuchacze radia, internauci będą mogli 
przekazać wskazania temperatury. Na stronie internetowej wszyscy chętni 
mogli znaleźć instrukcję budowy odpowiedniego czujnika „Cicada tracker”. 
Dziennikarze zamieścili bardzo konkretne wskazówki określające, jakie części 
należy kupić do konstrukcji urządzenia (w sumie trzeba było na to wydać 
80 dolarów) oraz w jaki sposób zbudować swojego „trackera”. Urządzenie 
mierzyło temperaturę 8 cali pod ziemią i przekazywało dane do serwera. 
Słuchacze mogli też wykorzystać zwykłe termometry za 8 dolarów. Termo-
metry lub detektory należało zakopać w glebie do kwietnia, wtedy bowiem 
spodziewano się inwazji cykad. Wskazania temperatury dziennikarze nanosili 
na mapę obrazującą cieplejsze i zimniejsze obszary na Wschodnim Wybrzeżu. 
Na stronie internetowej można było też przeczytać instrukcję dla słuchaczy, 
którzy usłyszeli lub zobaczyli cykady. W takim wypadku radio proponowało 
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wypełnienie krótkiego formularza z pytaniami o czas, miejsce i liczbę dostrze-
żonych cykad. Dziennikarze zapowiadali, że dane przekażą naukowcom. Pro-
jekt nowojorskiego radia zakończył się powodzeniem. John Keef, data editor, 
poinformował, że dziennikarze otrzymali odczyty temperatury z 800 różnych 
miejsc. Kiedy cykady zaczęły się pojawiać, słuchacze przekazali ponad 4500 
informacji o ich wielkości i liczbie, zgodnie z zamieszczonym na stronie for-
mularzem19.

Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku dziennikarze umiejętnie wy-
korzystali narzędzia crowdsourcingu. Słuchacze dostarczyli danych, dzięki 
którym można było śledzić wylęganie się cykad na Wschodnim Wybrzeżu. 
Zastąpili zbierających informacje researcherów. Rola dziennikarzy polegała 
natomiast na zaplanowaniu i zorganizowaniu projektu, zmotywowaniu słu-
chaczy i nadzorowaniu przedsięwzięcia; dziennikarz stał się zatem osobą 
zarządzającą pracą, a dopiero później był redaktorem porządkującym dane, 
redagującym ostateczną formę publikacji. Nowa w omawianym projekcie była 
też rola naukowców, którzy od początku byli jego współautorami. Współ-
uczestniczyli w planowaniu przedsięwzięcia, dostarczali niezbędnych infor-
macji, nadzorowali powstawanie mapy, na bieżąco otrzymywali też raporty 
od słuchaczy. 

Jak zatem widać, także model komunikacji był w tym wypadku typowy 
dla nowych mediów – słuchacze byli zarówno nadawcami komunikatów, jak 
i odbiorcami treści, tak jak inni interesariusze – w tym wypadku naukowcy. 
Oczywiście trzeba też zaznaczyć, że w tym wypadku user generated content był 
już na wstępie mocno „oramowany”, nadawca miał tylko i aż podać wskazanie 
temperatury oraz wypełnić formularz przekazujący wskazówki o pojawieniu 
się cykad. 

Przyjrzyjmy się kolejnemu projektowi data journalism, w którym auto-
rzy w jeszcze szerszym zakresie wykorzystali narzędzia crowdsourcingu oraz 
współpracę z ekspertami. Mowa o ankiecie dotyczącej zażywania używek, 
którą wspólnie przygotowały „The Guardian”, magazyn muzyczny „Mixmag” 
i niezależne stowarzyszenie badawcze „Global Drug Survey”. Dziennikarze 
„The Guardiana” tworzą projekty data journalism od wielu lat. Na głównej 
stronie internetowej tytułu łatwo można znaleźć zakładkę zatytułowaną „data”, 
która zawiera analizy, statystyki, bardziej złożone projekty przygotowane 
przez zespół datablog. W 2011 roku „The Guardian” rozpoczął współpracę ze 
stowarzyszeniem „Global Drug Survey”, które od wielu lat prowadziło badania 
dotyczące zażywania używek w brytyjskich klubach. Pierwszą ankietę, opub-
likowaną również na stronie internetowej „The Guardiana”, wypełniło ponad 

19 http://towcenter.org/sensors-and-journalism-wnyc-cicada-tracker/ [dostęp: 16 stycznia 
2015].
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15 tysięcy internautów. W 2014 roku w badaniu wzięło udział 80 tysięcy osób. 
Ankieta jest dość szczegółowa, zawiera pytania o to, jakie używki zażywasz, 
kiedy, w jakich okolicznościach, jak często i dlaczego. Używki obejmowały 
zarówno alkohol, tytoń, napoje energetyczne, jak i LSD i kokainę, amfetaminę. 
Wyniki analizowali eksperci z Global Drug Survey. Na stronach GDS można 
przeczytać, że w skład zespołu przygotowującego ankietę wchodzą naukowcy 
z różnych obszarów – medycyny, toksykologii, epidemiologii. Wyniki ankiet 
zostały wykorzystane w publikacjach naukowych, których listę zamieszczono 
na stronie GDS. Autorzy podkreślają, że artykuły zostały wydane w liczących 
się czasopismach naukowych: „The Lancet”, „British Medical Journal”, „Ad-
diction and Drug” i „Alcohol Dependence”. 

Z kolei „The Guardian” co roku publikuje tabele porównujące korzystanie 
z używek w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Portugalii, 
Hiszpanii, Słowenii, Nowej Zelandii, na Węgrzech. Danym liczbowym towa-
rzyszą komentarze, analizy i podsumowania diagnozujące nowe tendencje 
w stosowaniu używek. W 2014 roku redakcja podsumowała ostatnią ankietę 
i zwróciła uwagę na siedem wniosków wynikających z analizy danych: 

1. Jeden na pięciu Brytyjczyków zażywających narkotyki kupuje je przez 
Internet.

2. Jeden na dziesięciu zażył „tajemniczy biały proszek”, nie mając pojęcia, 
co to właściwie jest. 

3. MDMA nie jest już tylko narkotykiem spotykanym na imprezach.
36 procent badanych zażyło ten narkotyk poza klubami.

4. Więcej ludzi spróbowało MDMA niż tytoniu lub napojów energetycz-
nych. 

5. Ludzie w większości nie uświadamiają sobie, że są uzależnieni od alko-
holu. Odrzucają tym samym wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. 

6. Jedna na pięć osób zażywających narkotyki została wykorzystana sek-
sualnie.

7. Syntetyczny haszysz jest bardziej szkodliwy niż naturalny20.

W tym wypadku data journalism pozwala redakcji na wykreowanie włas-
nych newsów, które wynikają z analizy zgromadzonych wcześniej danych. 
Analizując rolę dziennikarza, można wskazać na to, że w tym wypadku staje 
się on partnerem ekspertów. Pomaga w gromadzeniu danych poprzez udo-
stępnienie strony internetowej gazety, przekazuje informacje naukowcom po 
to, żeby później otrzymać wyniki w formie gotowych tabel. Tak zdobytą treść 

20 http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/nov/17/global-drug-survey-2015-
-seven-things-you-may-not-know-about-drugs [dostęp: 18 stycznia 2015].
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poddaje redakcji, wzbogaca o komentarze i analizy i publikuje na stronie in-
ternetowej „The Guardiana”. I znowu danych dostarczają czytelnicy strony, 
którzy są również adresatami końcowego przekazu. Rolę redaktorów przej-
mują też naukowcy. Dziennikarze w całym procesie znowu zarządzają gro-
madzeniem danych, w końcu sprawdzają ostateczny kształt przygotowanych 
przez naukowców tabel, nadzorują publikację, redagują komentarze i analizy, 
na podstawie danych kreują własne newsy. 

Wreszcie na przypomnienie zasługuje chyba najsłynniejszy do tej pory pro-
jekt „The Guardiana”, którego skutki odczuła cała klasa polityczna w Wielkiej 
Brytanii. 18 czerwca 2009 roku Simon Rogers, dziennikarz „The Guardiana”:

rozpoczyna wyjątkowy eksperyment w crowdsourcingu. Dzisiaj Izba Gmin opublikuje 
tysiące dokumentów zawierających faktury i rachunki sześciuset czterdziestu sześciu 
parlamentarzystów – 700 tysięcy dokumentów zawartych w 5500 plikach pdf21. 

Dziennikarze „The Guardiana” z jednej strony przyznawali, że opublikowa-
ne pliki dawały dostęp do wielu istotnych informacji o wydatkach parlamen-
tarzystów, z drugiej przestrzegali, że tak ogromnej liczby danych nie uda się 
przeanalizować. Pliki zawierały bowiem zeskanowane rachunki i faktury, czę-
sto wypełnione odręcznym pismem. Redakcja znalazła jednak sposób na to, 
żeby przejrzeć jak najwięcej dokumentów. Zaproponowała współpracę swoim 
czytelnikom i umożliwiła dostęp do bazy jak największej liczbie ludzi. Stwo-
rzyła system, dzięki któremu każdy mógł znaleźć swojego parlamentarzystę 
i skupić się na analizie jego faktur i rachunków. Po przestudiowaniu każdej 
strony wydatków użytkownik mógł dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wąt-
pliwościami z redakcją, podkreślać niejasne kwoty. Dziennikarze obiecali, że 
wyjaśnią zastanawiające pozycje na liście wydatków. 

W efekcie w projekcie wzięło udział 26 774 zarejestrowanych czytelników. 
W pierwszych ośmiu godzinach przejrzano 170 tysięcy dokumentów22. Dzien-
nikarze analizowali zgłoszenia, których wynikiem były publikacje na stronach 
„The Guardiana”: krótkie notatki, dłuższe artykuły, infografiki, wizualizacje 
danych, rankingi wydatków parlamentarzystów w różnych kategoriach, na 
przykład na transport, na pracowników, na biuro, dziwne wydatki (w tym 
na fotel do masażu). W konsekwencji projektu „The Guardiana” przeprowa-
dzono oficjalne rządowe śledztwo, podczas którego wzięto pod lupę wydatki 
parlamentarzystów. 

21 http://www.theguardian.com/news/datablog/2009/jun/18/mps-expenses-houseofcom-
mons [dostęp: 18 stycznia 2015].

22 A. Daniel, The Guardian Reportage of the UK MP Expenses Scandal: a Case Study of Com-
putational Journalism, http://eprints.qut.edu.au/38701/2/38701.pdf [dostęp: 18 stycznia 2015].
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PODSUMOWANIE

Każdy z opisanych projektów data journalism można podzielić na pięć etapów: 

1. Zdefiniowanie tematu projektu.
2. Zaplanowanie i zorganizowanie pracy przy projekcie ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału odbiorców. 
3. Nadzorowanie crowdsourcingu.
4. Redagowanie danych uzyskanych z crowdsourcingu.
5. Opublikowanie zredagowanych materiałów, odpowiadanie na komen-

tarze internautów i wykorzystywanie niektórych postów jako źródła 
informacji.

Umiejętności, kompetencje i wiedza potrzebne do przygotowania i zreali-
zowania tych projektów z jednej strony mają wiele wspólnego z warsztatem 
dziennikarza tradycyjnego, z drugiej wymagają od autorów nowych umiejęt-
ności: znajomości narzędzi analitycznych, programów do wizualizacji danych, 
a przede wszystkim podstawowej wiedzy o zarządzaniu. Philip Meyer, który 
posługuje się pojęciem „precision journalism”, widzi w dziennikarzu równo-
cześnie menedżera, osobę wprowadzającą dane oraz analityka23. 

Warto przypomnieć, że według klasycznych teorii cztery najważniejsze 
funkcje zarządzania to: planowanie i organizowanie, motywowanie i nadzo-
rowanie24. Dziennikarze w omówionych projektach zarówno planowali, jak 
i organizowali pracę, w dwóch przypadkach w ścisłej kooperacji z eksperta-
mi. Motywowali odbiorców do gromadzenia, przekazywania lub sprawdza-
nia danych. Nadzorowali cały projekt, ponosząc całkowitą odpowiedzialność 
redakcyjną. 

Tak jak wspomniałam, nie oznacza to jednak wcale, że dziennikarz spe-
cjalizujący się w data journalism może zapomnieć o tradycyjnym warsztacie.

Przypomnijmy definicje cytowane na początku artykułu. Zdaniem medio-
znawców dziennikarz przede wszystkim: redaguje, tworzy, przygotowuje 
materiały prasowe, trudni się zawodowo gromadzeniem informacji i opinii. 
Według definicji Stanisława Mocka jest też osobą, która „w sposób trwały, 
twórczy, intelektualnie inspirujący i warsztatowo profesjonalny zajmuje się 
gromadzeniem, doborem, obróbką oraz rozpowszechnianiem informacji i ko-
mentarzy”. 

23 P. Meyer, Precision Journalism, a Reporters Introduction to Social Science Methods, Mary-
land, Rowman & Littlefield, 2002.

24 B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ, Kraków 2011, s. 24.
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We wszystkich omówionych przykładach daty autorzy zbierali informa-
cje, redagowali, tworzyli i przygotowywali materiały. Czy ich działanie można 
określić jako twórcze, intelektualnie inspirujące? Na pewno, szczególnie na tle 
epidemii churnalismu.

W tym wypadku nie mamy bowiem do czynienia z dziennikarstwem „ko-
piuj, wklej”, w którym podstawowym źródłem są teksty produkowane przez 
działy PR, tylko z tworzeniem własnych, oryginalnych newsów, opartych na 
czytelnych i znanych opinii publicznej faktach. Niekiedy wynikających z dro-
biazgowego śledztwa, z rzetelnych analiz danych. Jest to zatem dziennikarstwo 
twórcze, niezależne, oparte na zweryfikowanych faktach.

Znaczenie warsztatu dziennikarskiego w przygotowywaniu projektów daty 
podkreśla też Simon Rogers, wydawca Datablog „The Guardiana”. Jego zda-
niem dziennikarz nie musi być programistą ani grafikiem, najważniejszy jest 
jego warsztat dziennikarski:

Możesz zostać najlepszym programistą, jeśli chcesz. Ale twoje najważniejsze zadanie 
polega na tym, żeby myśleć o data jak dziennikarz, a nie analityk. Co jest interesujące-
go w tych liczbach? Co nowego? Co się może wydarzyć, jeśli połączę je z czymś innym? 
Odpowiedź na te pytania jest ważniejsza niż cokolwiek innego25. 

Wynikałby z tego bardzo optymistyczny wniosek, że data journalism wy-
korzystuje technologię do wzbogacenia warsztatu dziennikarza tradycyjnego, 
natomiast nic wartościowego z tego warsztatu nie traci, nic nie zaprzepaszcza 
i nie odrzuca. 

Używając technik i narzędzi computational journalism, dziennikarze mogą: 

1. Pogłębić jakość tradycyjnego dziennikarstwa śledczego
2. Odróżnić swoje publikacje cyfrowe od publikacji konkurentów
3. Przyspieszyć proces realizacji dziennikarskiej od nowego źródła infor-

macji do publikacji
4. Skoncentrować się na czystych faktach, minimalizując ryzyko błędów 

reporterskich26

Dla przechodzącego kryzys dziennikarstwa śledczego data journalism jest 
być może dobrą okazją powrotu do najlepszych tradycji. Heather Brooke, 
dziennikarka, która prowadzi projekty daty, a jednocześnie wykłada compu-
tational journalism, wierzy, że dziennikarz, który rozumie, jak używać danych 
i analizować je, zyskuje ogromne możliwości zawodowe z wielu powodów. 

25 S. Rogers, Facts are Sacred, Guardian News and Media, London 2013, loc. 88.
26 Tamże. 
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Także dlatego, że chociaż informacje są ogólnodostępne, większość odbiorców 
nie wie, jak je czytać27. Dziennikarze mogą zatem sprawić, żeby informacja 
publiczna była rzeczywiście upubliczniona. Tak stało się w przypadku projek-
tu „The Guardiana”, który przewertował wydatki brytyjskich parlamentarzy-
stów i ujawnił istotne informacje o nadużyciach. 

Trzeba zatem podkreślić, że wiele projektów daty kontynuuje najlepsze 
tradycje dziennikarstwa, które łączy się często z liberalnym modelem mediów: 

• dziennikarstwo definiowane jako służba społeczna, 
• media postrzegane jako strażnik władzy publicznej,
• dziennikarz rozumiany jako reprezentant ogółu opinii publicznej, nie-

zależnie od podziałów partyjnych czy społecznych28.

To właśnie w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności mediów 
uformowały się najważniejsze normy etyczne obecne w europejskich i ame-
rykańskich kodeksach, stylbookach, instrukcjach. Wiele projektów data jour-
nalism spełnia te standardy. Facts are Sacred – tak brzmi tytuł książki Simona 
Rogersa, wydawcy „The Guardiana”. Data umożliwia dziennikarstwo rzetelne, 
obiektywne. oddzielające informacje od komentarza. Pozwala na kreowanie 
własnych informacji zamiast kopiowania ich z innych mediów. Dziennikar-
stwo w projektach data journalism znowu może być definiowane jako służba 
społeczna, strażnik władzy publicznej. 

To ciekawe, że to samo spostrzeżenie może prowadzić do zupełnie różnych 
wniosków.

Cytowany już Zbigniew Bauer pesymistycznie zauważa, że zawód dzien-
nikarza może być redefiniowany, ponieważ „upowszechnianie się pewnych 
technologii powoduje istotne zmiany w sposobie myślenia”29.

Cytowany Simon Rogers zgadza się, że data journalism to „nie tylko zbie-
ranie historii; to raczej manifest widzenia rzeczy w nowy sposób”30. Dla niego 
jest to jednak punktem wyjścia do bardzo optymistycznej wizji przyszłości 
dziennikarstwa. 

27 Tamże, s. 8.
28 Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w uję-

ciu porównawczym, przeł. M. Lorek, WUJ, Kraków 2007, s. 278.
29 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów..., s. 382.
30 S. Rogers, Facts are Sacred, s. 38.
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Data Journalism – is a Specialist in Research and Data Presentation Still a Journalist?

The article concerns „data journalism” projects. It suggests that this kind of journalism 
has become very popular, lately, worldwide. The data journalism’s projects appear not only 
on “The Guardian”, “The New York Times”, “Die Zeit” websites. Many news organizations 
have its own dedicated “data journalism” teams (in Poland “Gazeta Wyborcza”), which 
consist of journalists, graphic designers, computer programmers. 

This future vision of journalism is completely different to media researchers pessimis-
tic prognosis, who argues, that the consequence of new technologies implementation in 
journalism is “multiskilling”, which results in journalism values decline.

“Data journalism” demands from journalists both new technologie’s knowledge and 
having traditional journalism competencies (for example news gathering, fact- checking, 
writing and creating stories). Then it is valuable prospect for both investigative and news 
journalism future. 
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