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Studium przypadku Anny 
i Roberta Lewandowskich  – 
pierwszej pary Instagrama

POTRZEBA TRIANGULACJI

Obraz to dominujący typ zawartości nowych mediów, 
a zwłaszcza mediów społecznościowych. Wraz ze wzro-
stem popularności takich platform komunikacyjnych, 

rośnie również zainteresowanie badawcze ich zawartością. W ni-
niejszym rozdziale przedstawiono opis badań przeprowadzonych 
z użyciem kilku metod i technik badawczych, przy których pomo-
cy można analizować obraz w mediach społecznościowych. Dobór 
narzędzi w przypadku takiego przedsięwzięcia dyktowany jest po-
trzebą triangulacji, czyli wykorzystania dwóch lub więcej technik 
w celu jak najpełniejszego zbadania zjawiska. Wybrane techniki się 
uzupełniają, a dzięki ich zastosowaniu możliwe staje się udzielenie 
odpowiedzi na większą liczbę pytań badawczych.
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Punkt wyjścia tego typu badania stanowi netnografia1, czyli ana-
liza szeroko pojętego tekstu kultury w sieci, która pozwala okre-
ślić obszar badań (wybór medium i dookreślenie konkretnych ram 
jego zawartości przeznaczonej do analizy). Kolejny krok to analiza 
zawartości2 z zastosowaniem klucza kategoryzacyjnego3. Daje ona 
możliwość określenia skali i wskazania najbardziej charaktery-
stycznych cech badanego zjawiska, a w przypadku analizy dwóch 
różnych profili tym samym kluczem, otwiera również pole do do-
konywania miarodajnych porównań. Ostatni element badania 
obejmuje analizę dyskursu4, przeprowadzoną na materiale wyselek-
cjonowanym z obrazów skategoryzowanych podczas analizy treści. 
Zarówno analiza zawartości, jak i dyskursu, pomyślane pierwotnie 
jako zestawy technik przeznaczonych do badania zawartości wer-
balnej mediów, wymagają w tym przypadku szeregu dostosowań. 
Poszerza to jednak zakres instrumentarium badawczego medio-
znawstwa i umożliwia odkrywanie interesujących, nieoczywistych 
aspektów zmediatyzowanej komunikacji wizualnej.

PYTANIA BADAWCZE
Wskazane metody i techniki badawcze wykorzystano w studium 

przypadku – analizie wizerunku Anny i Roberta Lewandowskich 
na Instagramie. Celem analizy była charakterystyka zamieszcza-
nych przez nich materiałów wizualnych jako obecnie najchęt-
niej obserwowanych przez polskich użytkowników tego medium. 
Po wstępnej obserwacji profili sformułowano następujące pytania 
badawcze:

• Ile materiałów Lewandowscy publikują średnio dziennie/ty-
godniowo/miesięcznie?

• Jakie materiały wizualne zamieszczają na Instagramie?

1 Por. D. Jemielniak, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma ba-
dań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97-116.

2 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań 
nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3 Patrz. M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów: przewodnik dla 
studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

4 G. Ross, Interetacja materiałów..., op. cit.
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• Co przedstawiają zdjęcia (temat, bohater/bohaterowie, kom-
pozycja)?

• Jakie cechy wspólne ma zawartość analizowanych profili? Ja-
kie są różnice?

• Czy pomiędzy analizowanymi kanałami zachodzą interak-
cje? Jeśli tak, to jakie?

OBSZAR I  PRZEDMIOT BADAŃ

Instagram powstał w 2010 r. jako niezależne medium społecz-
nościowe5, przeznaczone do dzielenia się zdjęciami, a w 2012 r. 
został on kupiony przez Facebooka6. Jest portalem społecznościo-
wym, co oznacza, że jego główna funkcja to wymiana treści, nie zaś 
wchodzenie w interakcje, tworzenie grup i nawiązywanie relacji, jak 
ma to miejsce w przypadku sieci społecznościowych, takich jak Fa-
cebook czy Vkontakte7. Instagram co prawda również posiada takie 
funkcje, odgrywają one jednak drugorzędną rolę wobec wspomnia-
nego zamieszczania treści użytkowników.

Do najpopularniejszej formy materiałów wizualnych publi-
kowanych na Instagramie należą fotografie, wykonywane najczę-
ściej w technologii mobilnej. Kanał umożliwia też zamieszczanie 
krótkich filmów wideo o długości do 60 sekund8. Na Instagramie 
można również umieszczać boomerangi9, tj. przekazy w formie 
unikatowej dla tego medium, którą stanowią krótkie, zapętlone 

5 M. Marchwicki, Instagram – jak to się zaczęło?, https://socialpress.pl/2014/11/
instagram-jak-to-sie-zaczelo/ (dostęp: 10.04.2018).

6 M. Wilmowski, Facebook kupił Instagram za miliard dolarów. Czy to faktycz-
nie szaleństwo?, https://gadzetomania.pl/6705,facebook-kupil-instagram-za-
miliard-dolarow-czy-to-faktycznie-szalenstwo (dostęp: 10.04.2018).

7 Rosyjski odpowiednik Facebooka.
8 M. Połowianiuk, Instagram właśnie wyprzedził Snapchata o kilka długości… 

filmu, https://www.spidersweb.pl/2016/03/instagram-wideo.html (dostęp: 
10.04.2018). Początkowo były to materiały o długości do 15 sekund.

9 M. Połowianiuk , „To nie zdjęcie. To nie gif. To Boomerang”, https://www.spi-
dersweb.pl/2015/10/instagram-boomerang.html (dostęp: 10.04.2018).
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filmy, powstałe z serii szybko zmieniających się zdjęć i tworzone 
przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji Instagra-
ma. Materiały są w portalu dodawane przez aplikacje na urządzenia 
mobilne, głównie smartfony. Do 2015 r. charakterystyczną cechą 
zdjęć w tym medium był kwadratowy kształt, ponieważ aplikacje 
wymuszały takie docięcie fotografii. Obecnie użytkownik może 
dodawać zdjęcia o kształcie zgodnym z własnymi preferencjami10, 
chociaż kwadratowy format nadal cieszy się największą popular-
nością. Zdjęcia można również poddawać innym modyfikacjom, 
z których najczęstszą jest się nakładanie filtrów.

Charakterystyczne dla Instagrama jest również używanie ha-
shtagów, czyli krótkich haseł poprzedzonych znakiem #. Hashtagi 
mają na Instagramie kilka ważnych funkcji. Pierwsza to persona-
lizowanie treści przy pomocy unikatowych oznaczeń. Druga po-
lega na kontrolowaniu cyrkulacji treści – dzięki hashtagom da się 
sprawdzić, kto i jak wykorzystywał treści oznaczone konkretnym 
hasłem oraz samo hasło. Trzecia ważna funkcja to możliwość ozna-
czania swoich treści popularnymi hashtagami tak, aby znalazły się 
wśród atrakcyjnych materiałów o szerokim zasięgu.

Instagram powstał z myślą o dzieleniu się fotografiami i jest 
używany jako narzędzie społecznościowe głównie przez osoby pry-
watne. Istnieje jednak możliwość wykorzystania go także do róż-
nych form promocji (płatnej i z zakresu public relations). W ten 
sposób staje się on cennym narzędziem marketingowym dla wie-
lu branż, w których aspekt wizualny odgrywa ważną rolę, jak np. 
branża modowo-urodowa, sportowa czy wnętrzarska. To również 
dobre miejsce dla freelancerów, m.in. fotoreporterów i fotografów, 
którzy mogą tam prezentować efekty swojej pracy.

10 M. Połowianiuk, Koniec kwadratowych zdjęć na Instagramie! Tak, my też nie 
możemy w to uwierzyć, https://www.spidersweb.pl/2015/08/instagram-pro-
stokatne-zdjecia.html (dostęp: 10.04.2018).
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PRÓBA BADAWCZA

Autorzy raportu Sotrendera11, poświęconego Instagramowi, 
donoszą, że profile Anny i Roberta Lewandowskich otwierają li-
stę najbardziej popularnych polskich kont na Instagramie. W obu 
przypadkach profile służą ich właścicielom głównie do celów pro-
mocyjnych, chociaż zawierają też zdjęcia z ich życia prywatnego.

Profil Roberta Lewandowskiego, piłkarza, kapitana polskiej re-
prezentacji i napastnika Bayernu Monachium, śledzi ponad 12,6 
mln osób12. Annę Lewandowską, trenerkę personalną i sportsmen-
kę, obserwuje ponad 1,7 mln użytkowników13, co jest bardzo do-
brym wynikiem na polskim Instagramie. Piłkarz komunikuje się 
w portalu po angielsku, a trenerka personalna głównie po polsku 
(czasami stosuje posty dwujęzyczne). Zważywszy na skalę popular-
ności Lewandowskich, interesujące jest to, jakiego rodzaju mate-
riałów używają, by budować i utrzymywać swoją wysoką pozycję 
w rankingu.

BADANIE NETNOGR AFICZNE

Punkt wyjścia badań netnograficznych stanowi analiza tekstu 
kultury. W praktyce oznacza to przeniesienie klasycznej analizy 
etnograficznej artefaktów do sieci14, gdzie badane są teksty kultu-
ry w postaci cyfrowej. Podobnie jak w klasycznej etnografii, tak-
że i tutaj tekst kultury rozumiany jest szeroko, tzn. nie ogranicza 
się jedynie do materiałów pisanych, ale obejmuje również treści 

11 Sotrender, Instagram Trends Polska Marzec 2018. Zestawienie branż, https://
www.sotrender.com/resources/pl/reports/ (dostęp: 10.04.2018).

12 Oficjalny profil Roberta Lewandowskiego na Instagramie, _rl9, https://www.
instagram.com/_rl9/ (dostęp: 10.04.2018).

13 Oficjalny profil Anny Lewandowskiej na Instagramie, annalewandowskahp-
ba, https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ (dostęp: 10.04.2018).

14 Por. D. Jemielniak, Netnografia..., op. cit.
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wizualne i audiowizualne. Netnograficzna eksploracja profili Anny 
i Roberta Lewandowskich posłużyła do stworzenia ich ogólnych 
opisów (patrz poniżej).

+ ANNALEWANDOWSK AHPBA

Anna Lewandowska zamieściła pierwszy post15 na Instagra-
mie 6 sierpnia 2013 r. Nazwa profilu oprócz imienia i nazwiska 
zawiera człon „hpba”, będący skrótem od „healthy plan by Ann” 

– nazwy strony, bloga i planu dietetycznego sportsmenki16. Opis 
profilu całkowicie koncentruje się na działalności trenerskiej wła-
ścicielki. Zaraz po jej imieniu i nazwisku podane są cztery insta-
gramowe profile poświęcone prowadzonym przez nią projektom 
(@foods_by_ann, @diet_training_by_ann, @healthycenterbyann, 
@babybyann). Dalej właścicielka w języku angielskim informuje, 
że jest trenerką fintess i specjalistką od żywienia. Podaje także ad-
res mailowy swojej menedżerki. Od publikacji pierwszej fotografii 
do końca marca 2018 r. sportsmenka zamieściła ponad 4,5 tys. po-
stów – głównie zdjęć.

Rysunek 1. Ewolucja edytorska postów Anny Lewandowskiej na Instagramie

Źródło: Profil Anny Lewandowskiej, posty z 6.08.2013 (po lewej) i 23.03.2018 (po prawej).

15 Było to zdjęcie różnych rodzajów pomarańczy pokrojonych w plasterki 
i na połówki, rozłożonych na drewnianej desce kuchennej. Fotografia nie zo-
stała opatrzona opisem ani hashtagami.

16 Oficjalna strona Anny Lewandowskiej, http://www.annalewandowska.com/ 
(dostęp: 10.04.2018).
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Treści na profilu Anny Lewandowskiej są bardziej zróżnicowa-
ne niż u jej męża17. Widoczna jest też stopniowa profesjonalizacja 
profilu, który początkowo przypominał konto prywatne, typowe 
dla grupy użytkowniczek fit (dbających o wygląd, kondycję fizycz-
ną i dietę), a z czasem zaczęły się na nim pojawiać zdjęcia o lep-
szej kompozycji, z dbałością o detale i po obróbce technicznej (por. 
rys. 1)18.

+ _ RL9

Robert Lewandowski dołączył19 do Instagrama 10 stycznia 
2014 r. Piłkarz potwierdził swoją obecność w tym medium i za-
inaugurował w nim swoją publiczną działalność 4 lutego 2014 r., 
zamieszczając fotografię, na której trzyma w ręce kartkę z od-
ręcznie wykonanym napisem „Mój oficjalny profil instagram_rl9”. 
Zdjęcie nie ma opisu, ale jest opatrzone trzema hashtagami (#in-
stagram, #official, #rl9). Profil został zweryfikowany, co faktycznie 
oznacza jego oficjalnych charakter. Nazwa omawianego profilu 
składa się z inicjałów sportowca i numeru na koszulce, jaki przy-
znano mu w monachijskim klubie. Na profilu nie ma zbyt wielu 

17 Można tam znaleźć m.in. zdjęcia jedzenia, fotografie z treningów, grafiki 
motywacyjne.

18 W poście z 6.08.2013 r. autorka zamieściła kompozycję zrobioną z dwóch 
zdjęć chleba własnego wypieku. W obu przypadkach nie wygląda on atrak-
cyjnie: nie zadbano o kompozycję, deska, na której ułożono pieczywo, jest 
podobnej barwy. W poście z 23.03.2018 r. zaprezentowano również chleb 
własnego wypieku, ale zdjęcie przygotowano dużo staranniej. Kompozycję 
przemyślano: chleb leży na desce, której styl nawiązuje do naturalnych, eko-
logicznych produktów, a jej kolor różni się od barwy pieczywa.

19 Lewandowski opublikował zdjęcie z treningu drużyny Borussii Dortmund 
bez podpisu, ale opatrzone trzema hashtagami (#teamspirit #bvb, #hardwork). 
Jest to zdjęcie szczególne, ponieważ wówczas wiadomo już było, że piłkarz 
opuści Dortmund, jako że kilka dni wcześniej podpisał kontrakt z Bayernem 
Monachium. Zob: P. Kalisz, Bundesliga. Oficjalnie: Lewandowski w Bayernie! 
Największy transfer w historii polskiego futbolu, http://www.sport.pl/pilka
/1,133812,15224484,Bundesliga__Oficjalnie__Lewandowski_w_Bayernie__
Najwiekszy.html (dostęp: 10.04.2018).
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informacji. Opis składa się z imienia i nazwiska, oznaczenia „PL” 
wskazującego na narodowość oraz kilku znaków graficznych. 
W opisie znajduje się też unikatowy hashtag #rl9, który wykorzy-
stano na Instagramie ponad 63 tys. razy. Informacje o użytkowniku 
zamyka link do sklepu Vistuli – marki odzieżowej, którą Robert 
Lewandowski reklamuje i której jest ambasadorem. Od momentu 
inauguracji konta do końca marca 2018 r. piłkarz zamieścił na swo-
im profilu ponad 950 postów20.

ANALIZA ZAWARTOŚCI

Netnograficzna eksploracja profili Lewandowskich pozwoliła 
na zbudowanie użytecznego narzędzia do analizy ich zawartości21. 
Na jej podstawie opracowano krótki klucz kategoryzacyjny, służą-
cy do zbadania wyselekcjonowanych postów. Do analizy wybrano 
materiał z marca 2018 r. – jako najnowszy i odnoszący się wprost 
do cytowanego wcześniej raportu Sotrendera.

Klucz kategoryzacyjny składał się z dwóch części – formalnej 
i merytorycznej. W formalnej kodowano profil, z którego pochodzi 
materiał, datę jego zamieszczenia oraz typ (zdjęcie, film, boome-
rang). W części merytorycznej kodowano prezentowany w prze-
kazie obszar życia właścicieli profili (kategorie: życie prywatne, 
życie zawodowe oraz reklama), temat materiału (kategorie: sport, 
jedzenie, rodzina, moda i uroda, biznes, motywacja) i sposób jego 
prezentacji. Część ta obejmowała największą liczbę kategorii (kate-
gorie: właściciel profilu, właściciel profilu z dzieckiem, Lewandow-
scy razem, Lewandowscy z dzieckiem, właściciel profilu z innymi 
osobami – nie dotyczy męża/żony i dziecka – produkty/przedmioty 
oraz grafika/infografika).

20 Głównie zdjęć, ale też krótkich filmów (najczęściej z meczów i trenin-
gów). Tematem zdjęć jest przede wszystkim sportowa aktywność Roberta 
Lewandowskiego.

21 Zob: G. Ross, Interetacja materiałów..., op. cit.
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+ MATERIAŁY WIZUALNE NA  PROFILU 
ANNALEWANDOWSK AHPBA

W ciągu analizowanego miesiąca Anna Lewandowska opubli-
kowała na swoim profilu 93 materiały wizualne, średnio 3 dziennie, 
nie odnotowano żadnego dnia bez postu22. Publikuje ona zatem 
materiały systematycznie i są to treści zróżnicowane tematycznie, 
głównie zdjęcia (85; filmów na profilu odnotowano tylko 8), do-
tyczące przede wszystkim życia zawodowego (43 zdjęcia; o życiu 
prywatnym traktowało 7 zdjęć, 8 materiałów miało charakter rekla-
mowy23). Aż w 27 przypadkach trudno było jednoznacznie określić, 
czy sportsmenka prezentuje na zdjęciu swoje życie prywatne, za-
wodowe czy też promuje produkt. Dotyczyło to przede wszystkim 
zdjęć samej Anny Lewandowskiej oraz niektórych zdjęć jedzenia 
prezentowanych na profilu.

Najczęstszym tematem materiałów użytkowniczki było jedzenie 
(27 postów), które przeważnie zawierały lokowanie marki własnej 
trenerki „Foods by Ann”. Kolejny popularny temat to moda (22 
materiały), obejmujący zwykle prezentacje różnych stylizacji Anny 
Lewandowskiej – sportowe, codzienne i biznesowe. Biznesowi użyt-
kowniczka poświęciła 10 postów, związanych z wprowadzaniem 
na rynek jej najnowszego projektu, czyli aplikacji mobilnej „Diet 
& Training by Ann”, oraz promocją centrum sportowo-dietetyczne-
go „Healthy center by Ann”.  Tylko 5 materiałów dotyczyło rodziny 
(głównie zdjęcia właścicielki profilu z córką24). Dwa zdjęcia zawie-
rały kompozycje z hasłami motywacyjnymi. Kilka zdjęć ma nie-
dookreśloną tematykę, jak np. zdjęcie kawy i tulipanów leżących 

22 Najwięcej postów użytkowniczka zamieściła pierwszego dnia marca, bo aż 5. 
Dwukrotnie zdarzyło się, że pojawiły się tylko dwa materiały.

23 W badanym okresie do mediów trafiła kampania marki Calzedonia, której 
Lewandowska jest ambasadorką. Na profilu pojawiło się kilka fotografii z se-
sji, w której wzięła udział, oraz z planu zdjęciowego. Sportsmenka pokazała 
także na Instagramie okładkę magazynu „Gala”, na której widać ją w rajsto-
pach Calzedonii. Lewandowska jest także ambasadorką marki wody mine-
ralnej Kinga Pienińska. Na swoim profilu w marcu zamieściła 2 zdjęcia z tym 
produktem.

24 Jeśli jednak pojawia się post z Klarą Lewandowską, to nigdy nie widać jej 
twarzy.
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na stole, które zostało zamieszczone 8 marca. Jedynie opis wskazuje, 
że chodzi o Dzień Kobiet. Dominujący sposób prezentacji tema-
tu polega na wykorzystaniu wizerunku samej Anny Lewandow-
skiej (30)25. Produkty i inne przedmioty są głównymi elementami 
26 zdjęć26. Użytkowniczka nie stroni również od oznaczania (czy-
li umieszczenia bezpośrednio na materiale graficznym znacznika 
z innym profilem w tym medium) osób i marek na Instagramie27. 
Nie ma oficjalnych informacji na temat współpracy lub kontraktów 
reklamowych z tak lansowanymi markami. Jednak można uznać, 
że działa w tym przypadku jak influencer (osoba znacząca w sieci, 
mająca wpływ na określoną grupę konsumentów). I najwyraźniej 
tak jest to odbierane przez użytkowników28.

25 Pięciokrotnie występuje z córką, raz z mężem, raz z całą rodziną. Zdjęcia 
trenerki z innymi osobami zostały zamieszczone 23 razy (głównie ze współ-
pracownikami). Inne osoby pojawiły się samodzielnie w materiałach na pro-
filu 5 razy, w tym m.in. raz sam Robert Lewandowski z produktami „Foods 
by Ann”, a poza tym m.in. osoby, które korzystały z planu dietetycznego tre-
nerki i osiągnęły sukces.

26 Głównie stylizowane zdjęcia zdrowego jedzenia. Najczęściej materiały te za-
wierają lokowanie produktów linii „Foods by Ann”. Pojawiło się też kilka 
okładek czasopism z Anną Lewandowską oraz wspomniana już nagroda 
dla influencerki roku. Dwukrotnie zamieszczono też grafiki – konkursową 
i promującą aplikację trenerki. Na obydwu materiałach był też widoczny jej 
wizerunek.

27 Lewandowska w ten sposób oznacza przede wszystkim konta marek odzie-
żowych, sportowców i mediów lifestylowych. Poza tym na wielu zdjęciach 
prezentuje odzież konkretnych marek – najczęściej sportowych, takich jak 
Adidas czy Puma.

28 Na początku marca Anna Lewandowska pochwaliła się, że została influen-
cerką roku. Na sportsmenkę głosowali internauci, a tytuł przyznała jej Fun-
dacja „Sukces pisany szminką”, organizująca konkurs. Zob: M. Dragan, Anna 
Lewandowska zgarnęła prestiżową nagrodę. Po odbiór wysłała mamę, https://
kobieta.wp.pl/anna-lewandowska-zgarnela-prestizowa-nagrode-po-odbior-
wyslala-mame-6225824619600001a (dostęp: 10.04.2018).
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+ MATERIAŁY WIZUALNE NA  PROFILU _ RL9

Robert Lewandowski zamieścił w badanym okresie 13 zdjęć29 
i żadnego materiału filmowego (w ogóle korzysta z tej formy spo-
radycznie). To oznacza, że piłkarz publikuje na swoim profilu 
znacznie mniej materiałów niż żona i robi to też dość nieregularnie. 
Większość zdjęć dotyczyła pracy sportowca (9), trzy obrazowały 
działania reklamowe30. W dwóch przypadkach trudno było określić 
charakter materiału. Dominującym tematem postów Lewandow-
skiego jest sport (8). Raz na zdjęciach pojawiła się rodzina. Foto-
grafie dotyczące mody trafiły na profil 4 razy i były to niesportowe 
stylizacje użytkownika – niektóre związane z Vistulą. Jedno zdjęcie 
łączyło się z biznesem i dotyczyło uruchomienia aplikacji Anny 
Lewandowskiej. Zwykle na fotografiach był sam Lewandowski (10 
na 13 zdjęć; 1 zdjęcie z żoną; 1 zdjęcie z innymi sportowcami). Raz 
na profilu pojawiło się zdjęcie, ukazujące leżący na stole numer ma-
gazynu „Elle Man” z piłkarzem na okładce.

+ INSTAGR AMERK A I  SPORTOWIEC

Na podstawie analizy zawartości materiałów z jednego mie-
siąca na profilach Anny i Roberta Lewandowskich można wysnuć 
wniosek, że Anna Lewandowska stanowi przykład wytrawnej in-
stagramerki. Bardzo dobrze zna to medium społecznościowe i po-
trafi je używać do realizacji celów biznesowych. Zawartość profilu 
trenerki cechuje się umiarkowanym zróżnicowaniem i koncentruje 
się na dwóch zasadniczych tematach – sporcie i żywieniu, co kore-
sponduje z działalnością biznesową, którą Lewandowska prowadzi. 
Profil annalewandowskahpba agreguje wszystkie tematy. Zawiera 
też lekkie posty lifestylowe i zdjęcia rodziny, które mają ocieplać 
jej wizerunek i zbliżać do użytkowników. Poza tym sportsmenka 

29 Najwięcej – bo aż 3 zdjęcia – zamieścił 28 marca 2018.
30 Prezentowano marki Vistula (odzież), Oshee (napoje) oraz Huawei 

(smartfony).
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czuwa nad profilami swoich projektów związanych z treningami 
i żywieniem. Wszystkie one są prowadzone na wysokim pozio-
mie, a krzyżowa promocja pomiędzy tymi kontami jest stosowana 
zgodnie z regułami sztuki. Robert Lewandowski używa natomiast 
Instagrama incydentalnie do prezentowania zdjęć ze sportowych 
zmagań oraz jako nośnik reklamy dla marek, z którymi współpra-
cuje. Dotąd można wysnuć wniosek, że Lewandowski na Instagra-
mie to po prostu piłkarz, który od czasu do czasu coś reklamuje, 
a Lewandowska to sprawna bizneswoman, dla której Instagram jest 
narzędziem marketingowym.

ANALIZA DYSKURSU

Zaprezentowana analiza zawartości pozwoliła na dość precy-
zyjne opisanie materiałów zamieszczanych na badanych profilach. 
Dzięki jej wynikom można ustalić ogólny obraz, wskazać działa-
nia najbardziej typowe i popularne. Gdyby jednak ograniczyć ana-
lizę materiałów tylko do badania tą metodą, jej słabością w tym 
kontekście okazałoby się, że działania mniej typowe i wyjątkowe 
kodowane byłyby zwykle w kategorii „inne” w celu uniknięcia 
nadmiernego rozbudowania klucza. A bez nich obraz badanego 
przypadku nie będzie pełny. Stąd ważne jest, aby takie właśnie 
przypadki materiałów wizualnych (tj. treści skrajne i nietypowe) 
poddać analizie dyskursu, której wyniki dopełnią zakres uzyska-
nych wcześniej rezultatów. W tym przypadku będzie to metoda, 
którą Gillian Rose określa jako „analizę dyskursu I”. Skupia się ona 
na przedstawieniach wizualnych i tekstach werbalnych, nie zaś 
na praktykach, które te przedstawienia pociągają31.

31 G. Ross, Interetacja materiałów..., op. cit., s. 178.
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+ LEWANDOWSK A SPOŁECZNIE

W kontekście omawianego badania z materiałów na profilu 
Anny Lewandowskiej wyodrębniono do analizy dyskursu dwa zdję-
cia, z 21 i 22 marca (patrz rys. 2).

Rysunek 2. Działalność społeczna Anny Lewandowskiej na Instragramie

Źródło: Profil Anny Lewandowskiej, posty z 21.03.2018 
(po lewej) i 22.03.2018 (po prawej).

Z opisu pierwszego zdjęcia (rys. 2 po lewej) można się do-
wiedzieć, że zostało ono zamieszczone z okazji Światowego Dnia 
Zespołu Downa. Lewandowska informuje jednocześnie o swoim 
udziale w akcji opatrzonej hashtagiem #LiniaProsta32. Trenerka do-
daje, że włącza się w akcję jako prezes Olimpiad Specjalnych, któ-
rych głównym celem jest organizowanie aktywności sportowych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną33.  To zdjęcie Lewan-
dowskiej różni się od tych, na których promuje marki lub reklamuje 

32 Jest to społecznościowy projekt sponsorski, mający na celu wsparcie zbiórki 
środków na mieszkania chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Linia prosta narysowana na dłoni sportsmenki nawią-
zuje do charakterystycznej linii papilarnej na dłoniach osób z zespołem 
Downa. Kanał telewizyjny Lifetime zobowiązał się do wpłacenia na pro-
jekt 5 zł za każde zdjęcie dłoni z narysowaną linią oraz stosownym hash-
tagiem. Zob: Co oznacza pojedyncza linia prosta na dłoni?, https://zdrowie.
radiozet.pl/Choroby/Swiatowy-Dzien-Zespolu-Downa-Akcja-Linia-Prosta-i-
Kolorowe-Skarpetki (dostęp: 10.04.2018).

33 Informacje podstawowe, http://www.olimpiadyspecjalne.pl/informacje-pod-
stawowe (dostęp: 10.04.2018).
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swoje produkty. Wygląda na nim bowiem skromnie, jej ubranie ce-
chuje prostota i brak logotypów. Zdecydowanie na pierwszym pla-
nie znajduje się dłoń z czarną linią, co przyciąga uwagę.

Na drugiej fotografii (rys. 2 po prawej) Anna Lewandowska 
trzyma na rękach kilkuletniego, roześmianego chłopca. Za nimi 
są dwa, stojące obok siebie banery typu roll up. Baner po prawej 
jest czerwony i promuje Olimpiady Specjalne, natomiast po lewej 
ma kolor niebieski i dotyczy Olimpiad Specjalnych dla młodych 
sportowców. Z opisu zdjęcia można się dowiedzieć, że post wią-
że się z akcją opatrzoną hashtagiem #GrajmyRazem. Jej celem jest 
dotarcie do Polaków z misją Olimpiad Specjalnych34. Zdjęcie zo-
stało zrobione podczas prac nad kampanią dotyczącą tego tematu. 
Podobnie jak w przypadku poprzedniego postu, tak i tutaj Anna 
Lewandowska pozostaje skromna i nie przysłania swoim wizerun-
kiem głównego tematu zdjęcia. Opisywane fotografie należy uznać 
za dość nietypowe, odbiegające od wzorca dominującego na jej In-
stagramie. Ale zagadnienia społeczne regularnie wracają, co ozna-
cza, że poza działalnością biznesową stale poświęca się ona również 
aktywności społecznej.

+ LEWANDOWSKI PO  GODZINACH

Z materiałów na profilu Roberta Lewandowskiego wyodrębnio-
no do analizy dyskursu dwa zdjęcia, opublikowanego 6 i 20 marca 
(patrz rys. 3).

Robert Lewandowski 6 marca zamieścił na Instagramie swo-
je zdjęcie z podpisem po angielsku „Przyjemny dzień w górach” 
i emotikonem symbolizującym radość. Nie jest to zdjęcie stylizo-
wane, co zdradzają przybrudzone buty. Lewandowski stoi na chod-
niku, za nim widać lekko rozmazany parking, brudną drogę, jakieś 
kontenery lub przenośne toalety i kilkoro przechodniów w od-
dali. Widać też uliczną lampę, która świeci, mimo że jest jasno. 

34 #GrajmyRazem, http://olimpiadyspecjalne.pl/grajmyrazem (dostęp: 
10.04.2018).
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Na dalszym planie znajduje się skocznia narciarska, drzewa, a da-
lej góry. Omawiana fotografia nie należy jednak do klasycznych 
ujęć z gór, jakich pełno w sezonie na Instagramie – takich z piękną 
pogodą, błękitnym niebem i oślepiająco białym śniegiem. Mimo 
niezbyt sprzyjających okoliczności przyrody piłkarz się uśmiecha 
i patrzy prosto w obiektyw.

Rysunek 3. Wizerunek prywatny Roberta Lewandowskieego na Instragramie

Źródło: Profil Roberta Lewandowskiego, posty z 6.03.2018 
(po lewej) i 20.03.2018 (po prawej).

Druga fotografia opatrzona została tylko dwoma emotikonami 
symbolizującymi słońce. Lewandowski stoi na tarasie jakiegoś bu-
dynku. Prawą ręką niedbale opiera się o szklaną barierkę. Lewą po-
kazuje kciuk, uniesiony w górę. Uśmiecha się. Za nim widać część 
Wrocławia. Pogoda jest piękna, niebo błękitne, świeci słońce. Le-
wandowski i wszystkie przedmioty na zdjęciu rzucają długie cienie. 
Nad budynkami widać unoszącą się warstwę smogu. I ponownie 
buty są tym elementem, który zwraca uwagę. Mają białe sznurów-
ki i wyraźny znak Nike. Na lewym bucie jest też coś czerwonego. 
Może to być tasiemka, metka albo plastikowy zacisk. Trudno po-
wiedzieć, gdyż zdjęcie nie cechuje się zbytnią ostrością. I co cie-
kawe, to właśnie tym czerwonym detalem bawią się użytkownicy 
komentujący zdjęcie, snując przypuszczenia, co to może być.

Bohater obu zdjęć zdaje się bardzo dobrze czuć w czarnym, nie-
zobowiązującym stroju. Chociaż na ogół prezentuje się w sporto-
wych, kolorowych ubraniach, opatrzonych licznymi logotypami, 
albo w eleganckich garniturach od Vistuli. Na zdjęciach pewnie 
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patrzy w obiektyw, uśmiecha się i to bez względu na okoliczności 
przyrody. Można domniemywać, że tak wgląda Robert Lewandow-
ski po godzinach.

OBR AZ PIERWSZEJ PARY INSTAGR AMA

W studium przypadku analizy wizerunku Anny i Roberta Le-
wandowskich na Instagramie zastosowano trzy metody i techniki 
badawcze. Ich wykorzystanie pozwoliło uzyskać możliwie wyczer-
pujące odpowiedzi na postawione pytania, które dotyczyły zarów-
no wymiaru ilościowego (tj. częstotliwości publikacji materiałów 
wizualnych), jak i jakościowego (tj. typów zamieszczanych mate-
riałów, ich tematyki, a wreszcie podobieństw i różnic pomiędzy 
oboma profilami) wizerunku badanych. Netnografia wykorzystana 
jako metoda eksploracyjna pozwoliła na wyznaczenie obszaru ba-
dawczego oraz stworzenie narzędzia do pracy w kolejnym etapie. 
Analiza zawartości, przeprowadzona w oparciu o klucz kategoryza-
cyjny, umożliwiła dość szczegółowe i systematyczne opisanie publi-
kowanych materiałów. Analiza dyskursu wybranych komunikatów 
wizualnych, wyselekcjonowanych przy okazji analizy zawartości, 
stanowiących przypadki nietypowych działań komunikacyjnych, 
dopełniła z kolei zakres uzyskanych rezultatów, a jej pominięcie 
mogłoby zaburzyć trafność formułowanych w rezultacie badania 
wniosków.
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