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JĘZYK DZIECI I MŁODZIEŻY W DOBIE NOWYCH MEDIÓW  

– CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

 

MAGDALENA WASYLEWICZ 
 

 

Streszczenie: Obecnie w sferze języka zachodzą pospieszne i głębokie zmiany. Wraz z przenikaniem do 

codziennego życia telewizja, a zwłaszcza komputery i Internet dokonują jego podboju. Nowe technologie 

zachęcają do eksperymentów językowych po to, aby mowa lepiej odzwierciedlała rzeczywistość. 

Niejednokrotnie jednak prowadzi to do zubożenia języka, jakim posługuje się młodzież oraz do coraz częstszych 

wad wymowy wśród dzieci. Artykuł jest próbą charakterystyki nowego języka młodzieży. Stanowi swoistego 

rodzaju refleksję nad językiem w dobie nowych mediów.  

 

Słowa kluczowe: język, komunikacja, media. 

 

Abstract: Currently in the realm of language occur fast and deep changes. Along with the infiltration to the daily 

life, the TV and especially computer and Internet are responsible for this. New technologies encourage the 

experiments referred to language to better reflect reality.  Often, however this leads to impoverishment with 

language, which is used by young people and to more and more frequent pronunciation defects among children. 

The article is an attempt to the characteristic of the new language of youth. Is a kind of reflection on language in 

the age of new media. 
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„im sprawniejszy język,  

tym    kontakt  z otoczeniem skuteczniejszy i łatwiejszy.” 

Jan Miodek  

 

1. Wprowadzenie  

 

Biblijna prawda: „Na początku było Słowo….”. Miliardy lat trwania życia na Ziemi doprowadziły do 

powstania coraz bardziej złożonych organizmów z coraz bardziej wyspecjalizowanymi i wyrafinowanymi 

zdolnościami przetwarzania sygnałów z otoczenia. Język to jedno z narzędzi, które powstało w toku ewolucji, 

a człowiek jest jedynym gatunkiem, który wykształcił mowę. Mowa ludzka jest czymś niezwykłym, jakościowo 

odmiennym  od wszystkich innych form komunikacji wszelkich żyjących istot. Podczas gdy inne gatunki 

posługują się niezmienną od pokoleń i bardzo ograniczoną liczbą sygnałów o ustalonej modalności (gesty, 

dźwięki, zapachy), język ludzi jest bogaty i różnorodny. Ponadto jest fundamentalnym atrybutem 

człowieczeństwa, darem, który sprawia, że życie nasze toczy się jakby w dwóch światach: w rzeczywistości 

fizycznej, naturalnej dla człowieka i w rzeczywistości wirtualnej, symbolicznej wykreowanej przez słowa. To 

przecież język kształtuje sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość.  

W sferze języka permanentnie zachodzą pospieszne i głębokie zmiany. Jak podaje baza „Ethnoloque” 

w najnowszym wydaniu z 2009 r. – na świecie istnieje 6909 języków. Można być jednak pewnym, jak 

konstatuje Edwin Bendyk autor artykułu „Gdy język umiera”, że w kolejnej edycji liczba ta się zmniejszy – co 

14 dni jeden język zanika (Bednarek, 2012, s. 110).  

Pod wpływem kultury masowej, a zwłaszcza powszechnego już dostępu do Internetu, kształtują się nowe 

normy i formy używania języka. Wraz z przenikaniem do codziennego życia komputery dokonują podboju 

języka. Nowe technologie zachęcają do eksperymentów językowych po to, aby mowa lepiej odzwierciedlała 

rzeczywistość.  

 

2. Epoka pluralizmu językowego czy walka o poprawność językową? 

 

„Mówta, co chceta” to bardzo popularne w Polsce i często stosowane powiedzenie. Prowokuje ono 

jednak środowisko naukowców, językoznawców do dyskursu nad kwestią norm języka. Żyjemy w epoce 

mediów, w epoce pluralizmu językowego, a to znaczy, że przybywa ludzi, którzy niechętnie podchodzą do 

wyznaczonych dawno temu norm w dziedzinie językowej, zwłaszcza do norm kodyfikowanych, ustalonych 

odgórnie przez autorytety językowe. Coraz częściej zwłaszcza dzieci i młodzież mówią jak ich idole masowej 

pop kultury, mówią  Kubą Wojewódzkim czy Dodą. 
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Wybitna językoznawczyni Jadwiga Puzynina dzieli osoby zainteresowane sprawami norm i regulacji 

językowych na trzy grupy: 

 w pełni liberalna – niech każdy mówi co chce i pisze jak chce, niech dba jak potrafi o komunikatywność i 

językową urodę swoich wypowiedzi, 

 kodyfikacji zdecentralizowanej – biorącej pod uwagę opinie ekspertów od języka, ale wybieramy sobie 

te, które nam odpowiadają jako jego użytkownikom, 

 postulująca jednolite rozstrzygnięcia poprawnościowe, nie wiąże się z narzucaniem gustów językowych 

ani też ze zbytnim rygoryzmem i puryzmem językowym, ale język to ważna część kultury i nie można 

dopuścić do jego  degradacji. W języku nie można pominąć jego roli kulturotwórczej (Szostkiewicz, 

2012, s. 71). 

W Polsce działa Rada Języka Polskiego - 36-osobowa komisja specjalistów powołana 9 września 1996 

roku jako Komisja przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2000 roku działa na mocy Ustawy 

o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Walery 

Pisarek, dziś jej honorowy przewodniczący. Rada ma ustawowy obowiązek przedstawiać Sejmowi raporty 

o stanie ochrony języka polskiego. Inicjuje ponadto wiele społecznych akcji związanych z promowaniem 

poprawnej polszczyzny. Obecnie rusza program „Promocja języka polskiego”, realizowany przez Narodowe 

Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest 

kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka oraz budowanie kompetencji 

językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim, a także doskonalenie sprawności w posługiwaniu 

się polszczyzną (http://www.jezykojczysty.pl/program.html).  

21 lutego 2005 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, na zlecenie Rady Języka Polskiego 

zostały przez CBOS przeprowadzone badania z których wynika że Polacy z jednej strony akceptują językowe 

autorytety, z drugiej zaś zdają się traktować język demokratycznie, czyli „bez przesady z tymi normami” 

(Szostkiewicz, 2012, s. 72). Adam Szostak, dziennikarz POLITYKI przytacza niektóre odpowiedzi 

respondentów na pytanie „czemu warto dbać o język, jakim mówimy?”, z których wynika, że  jedynie 19,5 proc. 

ankietowanych odpowiedziało: „bo ludzie kulturalni powinni mówić poprawnie”, 12,3 proc. „mówienie 

poprawne pomaga w porozumiewaniu się”, z kolei 4,3 proc. „bo kiedy mówi się niepoprawnie inni ludzie gorzej 

traktują takiego człowieka”. Jednak na czoło tabeli wysuwają się odpowiedzi bardziej emocjonalne, a mniej 

pragmatyczne na przykład: „bo polszczyzna jest wartością, która spaja naród i trzeba ją pielęgnować” (34 proc.) 

oraz, „bo nauczyli mnie w domu, że należy dbać o język ojczysty” (19,4 proc.) (Szostkiewicz, 2012, s. 72). 

Prawdopodobnie z językiem jest trochę jak życiem, jedni chcą poprawności, a drudzy wolą spontaniczność.  

 

3. Język dzieci i młodzieży 

 

Zaledwie problem zanikających umiejętności czytania i pisania (analfabetyzm funkcjonalny) dotarł do 

powszechnej świadomości, a już pojawił się kolejny, a mianowicie szerokie kręgi społeczeństwa zatracają nie 

tylko zdolność posługiwania się słowem pisanym, lecz stopniowo również słowem mówionym. Z powodu 

wszechobecnych mediów, nawet w życiu bardzo małych dzieci, dzieci uczą się mówić z opóźnieniem. Częściej 

spędzają czas przed telewizorem czy komputerem, a coraz mniej czasu na rozmowie z rodzicami. Jak podaje 

Rainer  Patzlaff w książce „Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka”, 

dzienna dawka mowy to dwanaście minut: „Rodzice mają dziś mniej czasu dla dzieci. W ciągu dnia zostaje 

matce przeciętnie dwanaście minut na prawdziwą rozmowę z dzieckiem”(Patzlaff, 2008, s. 102). Ten problem nie 

dotyczy tylko Polski. Z coraz częstszymi zaburzeniami i opóźnieniem rozwoju mowy mają do czynienia także 

inne kraje, między innymi: Wielka Brytania, Niemcy, Bułgaria (Patzlaff, 2008). O wadach wymowy mówimy 

wtedy, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym kraju. Wady te obejmują szeroką 

gamę odchyleń od normy, poczynając od drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, aż po 

ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem i złe przystosowanie jednostki do życia społecznego (Antos, 

Demel, Styczek, 1994, s. 31). 

Wśród poddanych diagnozie logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

w wybranych 14 placówkach w województwie podkarpackim (przebadanych logopedycznie zostało 531 dzieci 

od 3-6 roku życia)
1
 stwierdzono 30-35 proc. dzieci ma wady wymowy. W dwóch z przedszkoli wyniki 

przeraziły i dały do myślenia. Źle mówiące dzieci stanowiły 50 i 67 procent wszystkich badanych. Wyniki te są 

                                                           
 

1 Badania logopedyczne miały miejsce w następujących placówkach: SP w Hyżnem, Przedszkole Publiczne w Haczowie, Przedszkole Nr 22 

w Rzeszowie, Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, SP Nr 3 w Chmielniku, Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie, Przedszkole Nr 1 w 

Jarosławiu, Przedszkole w Ulanowie, Przedszkole Publiczne Nr 21 w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkole w Dydni, Przedszkole w 
Jasienicy Rosielnej, Przedszkole Nr 1 w Humniskach, Przedszkole Nr 1 w Brzozowie, Szkoły Podstawowe w Nr 1 i Nr 2 w Golcowej. Miały 

na celu diagnozę najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci, rozwoju motoryki artykulacyjnej, poziomu różnicowania dźwięków mowy, 

zaburzeń głosu, tempa mowy, słownictwa oraz stosowania form gramatycznych. Badaniem objętych zostało 531 dzieci. 
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zbieżne z wynikami uzyskanymi w innych, wcześniej wspomnianych krajach Europy. „Uszczęśliwiamy” dzieci 

podarowaniem im własnego odbiornika doprowadzając do zmniejszenia kontaktów interpersonalnych 

w rodzinie, a co za tym idzie odbieramy dzieciom możliwość nauczenia się od nas poprzez naśladownictwo 

poprawnego mówienia.  

Dzieci więc źle mówią, a młodzież u której już rzadziej zauważa się wady wymowy, zaczyna posługiwać 

się „swoim” specyficznym językiem. Przemiany cywilizacyjne zmieniają nie tylko metafory i pojęcia, ale przede 

wszystkim mają wpływ na kształtowanie się nowych form językowych. Młodzież wieku dorastania bardzo 

aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzajach komunikacji za pośrednictwem sieci internetowej. Język 

współczesnej młodzieży niewątpliwie podlega transformacjom, różni się od języka starszych pokoleń. Język 

młodego pokolenia to inaczej mówiąc slang młodzieżowy, czyli język specyficzny, który nieustannie się 

zmienia, a ponadto wyróżnia młodych ludzi i podkreśla ich indywidualność. Słownik języka polskiego podaje, 

że slang jest to gwara miejska, język jakiejś grupy społecznej, środowiskowej (Szymczak, 1979). Język młodych 

ludzi jest wykładnikiem postaw wobec świata oraz drugiego człowieka. Slang młodzieżowy charakteryzuje się 

dużą żywiołowością i kreatywnością, a tworzenie nowych zwrotów sprawia, że język młodzieży zaczyna coraz 

bardziej odbiegać od poprawnej polszczyzny. Nastolatki świadomie łamią tabu językowe i kulturowe, 

podkreślając swoją indywidualność oraz dystans do norm wyznaczonych przez świat dorosłych. Młodzież 

traktuje język jako narzędzie nie tylko do porozumiewania się, ale także jako wyznacznik oryginalności 

i przynależności do określonej grupy społecznej. Charakteryzując język młodzieżowy można wyrazić 

przekonanie, iż jego najważniejszymi cechami są kreatywność oraz łamanie utartych konwencji. Jest wyrazem 

buntu przeciwko światu oraz specyficznym kodem, który dzięki temu, iż  jest niezrozumiały dla osób spoza 

środowiska pozwala uniknąć kontroli dorosłych i spowodowanych nią sankcji kontrolnych. Używanie gwary 

wzmacnia więź środowiskową, oraz przekonanie członków grupy o swojej wyjątkowości. 

Zasięg mody językowej bywa różny, ponieważ występuje ona zawsze w jakiejś grupie. To grupa ją 

sankcjonuje, upowszechnia, dodatnio wartościuje, a członkowie grupy się jej poddają. Często zbiorowość 

wywiera presję, tak aby członkowie przyjęli dany sposób mówienia (Ożóg, 2011, s. 92). 

Najważniejsze mechanizmy sprzyjające modzie na poziomie grupy są następujące: 

a) Identyfikacja z grupą, kiedy dany sposób mówienia staje się wyróżnikiem grupy, a członek grupy chce 

mówić jak inni, aby właśnie mieć poczucie przynależności do danej wspólnoty; używanie wyrazów 

modnych daje poczucie, że jest się razem i mówi się jednym językiem, właśnie takim, jaki jest ogólnie 

wymagany, 

b) Prestiż w grupie, jeśli członek grupy ulega modzie językowej, to czuje się on kimś lepszym od tych, 

którzy modzie nie ulegli, podobnie postrzega go cała grupa, 

c) Odróżnianie się od innych osób nie należących do grupy, zaznaczanie przez język tej odrębności, prócz 

stroju, charakterystycznych gestów, zachowania, język jest podstawowym wyróżnikiem różnych grup, 

zwłaszcza subkultur, 

d) Wzmacnianie więzi grupowej, solidarności, wspólnoty- jeśli grupa sankcjonuje daną modę, to 

powtarzanie modnych wyrazów, konstrukcji, sloganów ma na celu umacnianie więzi w tej grupie, 

elementy modne dają mówiącym poczucie, że jest się razem, że łączy nas język, który wyraża nasze 

wspólne przekonania i cele, 

e) Upowszechnianie wartości grupowych, symboli, znaków cennych dla danej wspólnoty, modnych 

wyrażeń wśród subkultur młodzieżowych (Ożóg, 2011, s. 93). 

W Miejskim Słowniku Slangu Młodzieżowego znajdziemy wiele charakterystycznych dla młodzieży 

zwrotów, jak: 

 jaram się – zachwycać się, ekscytować 

 wypas – super, fajny, ekstra 

 beret – głowa 

 fastaj się – śpiesz się 

 hajs – pieniądze 

 wbić – wejść 

 kimono – spanie 

 Daj wapno na druty - daj rodziców do telefonu 

 Daj grzyla - daj spróbować (np. napoju) 

 Dyntka - ktoś bardzo wstawiony 

 Ejder – rozrabiaka 

W języku współczesnej młodzieży dominują słowa anglojęzyczne, wulgaryzmy i słowa związane 

z narkotykami. Spora część języka uczniowskiego inspirowana jest... gwarą więzienną. A oto przykładowy 

dialog: 

Czego tam nypiesz? 

- Kabany. Ale chyba nie mam. A przydałaby się jakaś, bo idę dziś na bawim bawim i kupiłbym ze dwie  
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bionafty.  

- A będą tam jakieś fajne niunie?  

- E tam, jakieś z mojej klasy. Same kabsztyle i maczetki 

- No to padaka...(www.samosia.pl/pokaz/1453872) 

Media też temu wtórują młodzieży której próbują się przypodobać. Oto przykładowa  

porada internetowa:  

„Jeśli "love" przynosi ból, problemów "crazy girl" chętnie wysłucha "frendzia" (ang. friend). Oczywiście, 

jeśli dziewczyna będzie dbała o "fejs", starała się być szkolną "trendsetterką" i często się "smile", nie powinna 

mieć problemów z "love" i szybko zostać szkolną "prawdziwą star". Jej "boj" powinien być na szkolnym "topie" 

(ang. top) i zawsze mieć "cash" na "bauns"(www.interia.pl/facet/news). 

W młodzieżowej komunikacji spontaniczność jest szczególnie zauważalna i objawia się m.in. brakiem 

staranności językowej: stosowaniem licznych błędów językowych, używaniem skrótów, występowaniem chaosu 

merytorycznego. Język charakterystyczny dla młodzieżowych grup i for dyskusyjnych, cechuje się pewną 

ekonomicznością, przejawiającą się w stosowaniu licznych skrótów.  J. Grzenia dzieli skróty na dwie grupy:  

1. ucięcia- skróty te nie są liczne jednak charakteryzują się wysoką frekwencją: 

 - cześć: cze, siema, siemanko, siemka, 

 - na razie: nara, narcia, narka, 

 - w porządku: wporzo, oki, spoko, luzik, itp.  

2. akronimy- są to skróty rozbudowanych wyrażeń ( F2F ‘face to face’, YIU ‘yes, i understand’, ATSD ‘a tak 

swoją drogą’, MBSZ ‘moim bardzo skromnym zdaniem’, LOL ‘laughing out loud, wyśmiewając głośno’) 

(Grzenia, 2006, s. 145-146). 

Do przykładowych akronimów stosowanych w internetowych dyskusjach należą: 

 skróty w języku polskim: 

BiSwK - Bracia i Siostry w Klawiaturze 

BP,PPNMSP - Bardzo przepraszam, po prostu nie mogłem się powstrzymać 

ChOTP - Chcesz o tym porozmawiać? (zwykle złośliwe) 

DCW - Dla Ciebie wszystko 

NB - Nota bene (warto zaznaczyć, zauważyć) 

OIW - O ile wiem 

ROC - Ręce opadają człowiekowi 

 skróty w języku angielskim: 

ILU - I Love You  - Kocham Cię 

IMAO - In My Arrogant Opinion - Moim aroganckim zdaniem 

IMS -  I'm Sorry – Przepraszam 

NC - No Comments - Bez komentarza 

OTOH - On The Other Hand - Z drugiej strony... 

S&N - Smile And Nod - Uśmiech i przytaknięcie 

2U2 - To You Too – Wzajemnie 

4U -  For You - Dla Ciebie, Dla was (http://krzywish.republika.pl/skroty.htm). 

 

Polszczyzna wśród młodzieży i dzieci stała się jednak bardzo wulgarna i co gorsza, jest to tendencja stale 

się utrzymująca. Wulgaryzmy są nierzadko ulubioną formą podkreślenia ważności, zabawności czy dramaturgii 

wielu sytuacji. Często służą młodzieży jako „znaki interpunkcyjne” czyli przecinek lub kropka. 

M. Grochowski wyróżnia następujące funkcje wulgaryzmów: 

 ekspresywną – rozładowują napięcie, wyrażają emocje, znoszą dystans między nadawca i odbiorcą, 

 impresywną – wzmacniają komunikację, 

 perswazyjną – służą przypodobaniu się odbiorcy, ludyczną – rozbawiają odbiorcę (Grochowski, 2001, s. 

15). 

W przypadku komunikacji za pośrednictwem mediów, dodatkowo istnieje możliwość stosowania 

elementów graficznych, które cieszą się największą popularnością wśród młodzieży. Stosowanie elementów 

graficznych, szczególnie w przypadku młodych ludzi, ma dużą siłę oddziaływania, pozwala na ekspresję samego 

siebie i jest elementem pomocniczym w pisanym słowie. Obraz stanowi element pomocniczy w dyskusji 

pomiędzy jej uczestnikami i jest przede wszystkim stosowany na forach dyskusyjnych. 

Współczesna zmediatyzowana młodzież żyje jednocześnie w dwóch światach realnym i wirtualnym. 

W obu tych wymiarach zawiera nowe znajomości, podtrzymuje stare, dyskutuje, żartuje, kłóci się, zaprzyjaźnia, 

umawia i wykonuje wiele innych czynności komunikacyjnych, budując swoją siatkę kontaktów społecznych 

(Tomaszewska, 2012, s. 125).  

Media są obecnie naturalnym środowiskiem młodych ludzi, nic więc w tym dziwnego, że sama młodzież 

tak mówi o sobie: „[…] W sieci nawiązywaliśmy przyjaźnie i kłóciliśmy się, w sieci przygotowywaliśmy ściągi, 

tam umawialiśmy się na imprezy i wspólną naukę, zakochiwaliśmy się i rozstawaliśmy. […] Technologie 
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pojawiają się, potem znikają, serwisy powstają i gasną, ale sieć trwa, bo sieć to my: komunikujemy się ze sobą 

w naturalny dla nas sposób, bardziej intensywny i wydajny niż kiedykolwiek w historii ludzkości” (Czerski, 

2012).  

Młodzież zawsze miała, ma i będzie miała swój specyficzny język, którym pragnie wyrażać siebie 

i definiować otaczający świat, do którego chce w jakimś stopniu się dopasować. Ważne jest żeby jednak nie 

zatraciła się w skrótach językowych, zapożyczeniach i wulgaryzmach i potrafiła posługiwać się piękną 

polszczyzną, wyrafinowanym słownictwem świadczącym o poziomie człowieka.  

Na podsumowanie mojego wywodu chcę przytoczyć cytat Andrzeja Zwolińskiego, który tak pisze: 

„Język polski należy do najcenniejszych dóbr kultury narodowej i to dóbr niezniszczalnych, duchowych. Godny 

jest więc poszanowania, wyjątkowej opieki i ochrony ze względu na swoją rolę społeczną i historyczną. Dlatego 

poprawność i piękno polszczyzny, zarówno odświętnej, jak i codziennej można i trzeba bronić. Poprawnego 

używania języka polskiego powinniśmy się nauczyć wszyscy. A właściwie – uczyć się – bo tak do końca nikt z nas 

tego nie potrafi”(Zwoliński, 2003, s. 56). A zwłaszcza w epoce wszechobecnych mediów. 
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