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Profesjolekt dziennikarski 

Justyna Dziagacz 
 
 
Projesjolekt jest jedną z odmian języka, typem socjolektu. Przyjęłam definicję społe-

cznych odmian języka za S. Grabiasem (Grabias, 2001, s. 223). 
Na podstawie publikacji A. Wilkonia (Wilkoń, 2003, s. 41 – 52) ustaliłam, że najczęściej 

badacze operują terminem język zawodowy (Z. Klemensiewicz, A. Furdal, T. Skubalanka). 
W. Pisarek posługuje się nazwą odmiana zawodowa, natomiast S. Urbańczyk wprowadza 
termin odmiana fachowa (wyspecjalizowana), D. Buttler zaś pisze o gwarach profesjonalnych. 

Język specjalistyczny (por. Lukszyn, 2005, s. 48) to skonwencjonalizowany system se-
miotyczny, bazujący na języku naturalnym i będący zasobem wiedzy specjalistycznej. Pro-
fesjolekt jest głównie narzędziem pracy zawodowej (służy poznawaniu i określaniu obie-
któw specyficznych dla danej specjalności oraz porozumiewaniu się na ich temat), jest 
także narzędziem kształcenia zawodowego i wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego 
(każda wspólnota różnicuje się technolektalnie w miarę dokonywania w jej obrębie specja-
lizacyjnego podziału pracy). 

Materiał zgromadziłam w oparciu o opracowania książkowe oraz na podstawie odpo-
wiedzi respondentów, którzy wypełniali przygotowaną przeze mnie ankietę. Utworzyłam 
trzy kwestionariusze. Odrębne dla dziennikarzy radiowych, prasowych i telewizyjnych.  

Język dziennikarzy to socjalny wariant języka, który wykształcił się w grupie zawodowej 
pracowników radia, prasy i telewizji. Liczba osób zatrudnionych w zawodzie dziennikarza 
stale rośnie. Jak inne grupy zawodowe, tak i dziennikarze posługują się swoistymi wyra-
zami i wyrażeniami. W leksyce tej odmiany języka znaczną część stanowią profesjonali-
zmy, tj. wyrazy i ich związki dotyczące przedmiotów i czynności zawodowych. Język dzien-
nikarzy ma stosunkowo niedługą historię. Najbogatszą tradycję ma język pracowników 
prasy, co wiąże się z najwcześniejszym wyodrębnieniem tej grupy zawodowej. 

S. Grabias zauważa, że: „Słownictwo warstwy zawodowej może wynikać z konieczności 
nazwania swoistych zjawisk profesjonalnych, desygnatów nieokreślonych wyrazami języka 
ogólnego. (…) Może też niepotrzebnie (…) dublować nazwy ogólne.” (Grabias, 2001, 
s. 228). Język dziennikarski zawiera leksykę zarówno nową (amplifikatornia, depeszowiec, 
dziuplant, outro, paszczodźwięk, promos, śródszpan, zejściówka), jak i słownictwo substy-
tuujące nazwy już istniejące, np.: termin czesing (ang. research), tymczasem można użyć 
wyrazu rozeznanie; operatywka to po prostu planowanie; zajawka to tyle co zwiastun, 
zapowiedź; paczka to głośnik, sitko to inaczej mikrofon. 

S. Grabias opisał dwie tendencje w sposobie tworzenia słownictwa socjolektalnego: 
skrótowość i peryfrastyczność. Spostrzegł, że przewaga skrótu nad peryfrazą świadczy 
o wysokim stopniu zawodowości socjolektu. W profesjolekcie dziennikarskim można za-
obserwować dużą liczbę uniwerbizmów, np.: ramówka (zamiast dwuczłonowych: porządek 
programu, arkusz audycji, running order), zejściówka (‘komunikat na zejście z anteny’), 
czołówka (‘streszczenie informacji na jej początku’), prasówka (‘przegląd prasy’), połówka 
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(‘serwis informacyjny w połowie godziny’), tytułówka (‘element kończący audycję’), minu-
tówka (‘dokument prezentujący w skrócie, lecz z dokładnością co do minuty, najważniej-
sze wydarzenia danego dnia’). Zamiast dwuwyrazowego producent newsowy mówi się 
dziuplant, przegaducha to tyle co soft news (news „miękki”, lekki), w miejsce wyrażenia 
gospodarz programu można powiedzieć krócej kotwica. Prawie nikt już nie posługuje się 
wyrażeniem publiczność docelowa, zastąpiło je angielskie target audience (częściej po 
prostu target), w radiu RMF FM na złote przeboje mówi się goldy.  

S. Grabias pisze, że: „Tajność, czyli możliwość takiego kodowania informacji, aby była 
dostępna tylko odbiorcom wybranym, przypisuje się wszystkim socjolektom. (…) Dla 
prawdziwości obrazu konieczne jest oddzielenie intencjonalnie tajnych odmian języka od 
tych, które w swej genezie celowej tajności nie zakładają”. (Grabias, 2001, s. 228). Profe-
sjolekt dziennikarski jest hermetyczny dla tych, którzy słabo lub niewystarczająco znają 
język angielski albo nie mają styczności z mediami. Ponadto, ze względu na dużą ilość neo-
logizmów, jest niezrozumiały dla przeciętnego użytkownika języka. 

Język zawodowy dziennikarzy jest zróżnicowany wewnętrznie a pracownicy poszcze-
gólnych mediów (prasy, radia, telewizji) posługują się specyficzną terminologią. Niekiedy 
jedno określenie charakteryzuje dwa odrębne zjawiska typowe dla konkretnego środka 
przekazu. Headline ma nieco inne znaczenie dla pracowników prasy i telewizji. Oznacza po 
prostu ‘nagłówek prasowy’ lub ‘skrót najistotniejszych informacji na początku serwisu’. 
O semantycznym rozwarstwieniu można też mówić w przypadku terminu setka. Dla pra-
cownika radia jest to ‘wypowiedź jakiejś osoby nieobudowana komentarzem reportera’, 
natomiast dla dziennikarza telewizyjnego ma następujące znaczenie: ‘krótka wypowiedź 
cechująca się stuprocentową synchronizacją obrazu z dźwiękiem zarejestrowanym w tym 
samym miejscu’. Rozbieżność można również zauważyć w rozumieniu pojęcia animacja. 
Według pracowników radia RMF FM to ‘wypowiedź dziennikarza na antenie’, natomiast 
dla dziennikarzy telewizyjnych to ‘błąd montażowy’. 

Analiza semantyczna materiału pozwoliła wydzielić kilka pól tematycznych. Są to: nazwy 
dziennikarzy (ambush ‘dziennikarz czyhający na niespodziewającego się rozmówcę’, an-
chor/kotwica, biuras ‘pracownik nieprodukcyjny’, depeszowiec ‘dziennikarz, który redagu-
je najnowsze widomości’, dziuplant, felietonista ‘dziennikarz publikujący felietony’, ko-
mentator ‘dziennikarz piszący komentarze’, korespondent ‘współpracownik dziennikarza 
przygotowujący informacje zwłaszcza z zagranicy’, łamacz ‘osoba zajmująca się formowa-
niem kolumny książki lub czasopisma przygotowywanego do druku’, nocnik ‘prowadzący 
nocny program’, paparazzo ‘fotograf specjalizujący się w śledzeniu gwiazd’, prezenter/ 
spiker ‘prowadzący program i zapowiadający jego pozycje’, redaktor ‘osoba zatrudniona 
w redakcji, przygotowująca materiały przeznaczone do publikacji albo nadania przez radio 
lub telewizję’, researcher ‘osoba zbierająca informacje dla dziennikarza’, serwisant ‘osoba, 
która redaguje, a następnie czyta na antenie serwisy informacyjne’, stringer ‘niezależny 
dziennikarz związany kontraktem z jakąś agencją prasową’, traffikowiec ‘osoba czytająca 
informacje drogowe’), nazwy miejsc pracy (akwarium ‘część newsroomu odgrodzona 
szkłem, gdzie pracuje kolegium redakcyjne lub np. szef wydania’, amplifikatornia ‘pomiesz-
czenie, w którym znajdują się sprzęty i urządzenia techniczne służące do emisji programu’, 
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newsroom ‘centrum gromadzenia i redagowania informacji przez dziennikarzy radiowych, 
telewizyjnych i prasowych’), nazwy gatunków (TV: komentarz ‘gatunek dziennikarski, 
którego zadaniem jest omówienie jakiegoś wydarzenia’, live/żywiec ‘relacja na żywo’, 
reality show ‘widowisko telewizyjne w sporej mierze inscenizowane, chociaż mające 
sprawiać na widzach wrażenie, że jego uczestnicy zachowują się spontanicznie i nieprze-
widywalnie’, recenzja ‘gatunek dziennikarski, który jest sprawozdawczym omówieniem, 
krytyczną analizą lub oceną konkretnego utworu literackiego, spektaklu, filmu i innych 
aktualnych zjawisk artystycznych’, reportaż ‘sprawozdanie dziennikarskie z prawdziwych 
wydarzeń’, talk show ‘program telewizyjny, którego atrakcją mają być toczące się na ante-
nie rozmowy’, wywiad ‘rozmowa dziennikarza z jakąś osobą, opublikowana w czasopiśmie 
lub prezentowana w radiu czy telewizji’; prasa: backgrounder ‘artykuł wyjaśniający’, dossier 
‘komplet dokumentów dotyczących jakiejś osoby lub sprawy’, edytorial/wstępniak ‘artykuł 
wstępny przedstawiający opinię gazety’, esej ‘dłuższa forma dziennikarska, charakteryzu-
jąca się pomieszaniem naukowości z poetyckością oraz nowym spojrzeniem na sprawę’, 
exclusive ‘artykuł, reportaż lub wywiad publikowany na prawach wyłączności’, felieton 
‘krótki, subiektywny utwór dziennikarski, napisany lekko i błyskotliwie, ukazujący osobiste 
zdanie redaktora na dany temat’, notatka prasowa ‘odmiana wzmianki wzbogacona 
o dodatkowe fakty szczegółowe’, sprostowanie ‘formalne zaprzeczenie lub wniesienie 
zastrzeżeń do wiadomości zawartej w prasie’ wywiad, wzmianka ‘najmniejszy gatunek, 
powiadomienie o jakimś fakcie’); nazwy struktur (news radiowy: bed ‘podkład muzyczny 
będący tłem dla informacji w radiu’, breaking news ‘najświeższa informacja o ważnym 
wydarzeniu, podawana na początku wiadomości lub u dołu ekranu w trakcie innej audycji 
telewizyjnej’, dżingiel ‘przerywnik muzyczny, najczęściej reklamujący daną stację radiową/ 
telewizyjną lub konkretną audycję’, fade ‘wyciszenie muzyki aż do „zera”’, filler ‘wypełnie-
nie bloku reklamowego w radiu’, flaga ‘charakterystyczny początek lub koniec podkładu 
lub jingla’, forszpan ‘kilkudziesięciosekundowy, atrakcyjnie podany skrót najwa-żniejszych 
informacji’, intro ‘instrumentalny początek utworu muzycznego do rozpoczęcia wokalu’, 
outro ‘zakończenie utworu muzycznego’, ramówka ‘dzienny układ programów’, stager 
‘krótki podkład muzyczny pod animację antenową’, sweeper ‘króciutki dźwięk, odgłos, 
którego zadaniem jest wypełnienie ciszy lub przysłonienie trudnego miksu piosenki z jin-
glem’, szpilka ‘kilkusekundowe nagranie lektorskie służące identyfikacji stacji, zapowiedzi 
jakiejś pozycji antenowej lub po prostu urozmaiceniu programu’, teaser/trail/ zajawka/ 
zwiastun ‘materiał zapowiadający program’, artykuł prasowy: banner ‘nagłówek na szero-
kość strony’, boczki ‘tytuły rozdziałów umieszczane na bocznym marginesie, a nie w polu 
zadruku szpalty; w tabelach b. to skrajna, zwykle lewa kolumna zawierająca słowne objaś-
nienie, czego dotyczą dane liczbowe w dalszych kolumnach’, główka/lid ‘skrótowe przed-
stawienie najważniejszych informacji’, headline, layout ‘szata graficzna’, makieta ‘szablon 
gazety’, nagłówek ‘wydrukowany tytuł artykułu’, zakładka ‘prasowe ogłoszenie reklamo-
we o objętości dwóch lub więcej kolumn, otwierające się po wewnętrznej stronie okładki 
czasopisma’, news telewizyjny: breaking news, czołówka, efekt ‘dźwięk dodany do newsa’, 
forszpan, ramówka, szpigiel ‘w przypadku czasopisma dokument zawierający schemat, 
układ stron i kolumn w danym numerze’, śródszpan ‘skrót informacji nadawany mniej 
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więcej w połowie serwisu’, zajawka), nazwy zjawisk związanych z wykonywanym przez 
dziennikarzy zawodem (cmentarna zmiana ‘trzecia zmiana w radiu’, deadline ‘ostateczny 
termin oddania gotowego materiału’, debit ‘zezwolenie władz na sprowadzanie i rozpo-
wszechnianie wydawnictw zagranicznych’, dwumedia ‘operacje dotyczące radia i telewiz-
ji’, oglądalność ‘dające się zmierzyć powodzenie, jakim cieszy się dany program’, poczyt-
ność ‘oparta na wynikach badań szacunkowa liczba czytelników danego pisma’, pokup-
ność, prime time ‘najwyższe pasmo oglądalności’), nazwy czynności wykonywanych przez 
dziennikarzy (doorstepping ‘praktykowane przez reporterów czyhanie na sławne osobis-
tości przed ich domem’, korekta ‘dział redakcji prasowej, ważny element organizacji pracy 
redakcji, weryfikacja pod względem poprawności językowej’, krycie/plakatowanie/ tape-
towanie ‘wypełnianie czasu antenowego’, operatywka, prasówka, research, skład ‘daw-
niej: materiał zecerski złożony w wyrazy i wiersze; posiadał postać ułożonych w odpo-
wiedniej kolejności czcionek i odlanych na linotypie lub odlewarce wierszy; w technologii 
fotoskładu: tekst przeznaczony do publikacji jako plik komputerowy przygotowany do 
złamania w kolumnę lub jej część’) i nazwy odbiorców (target, voyeur ‘osoba lubująca się 
w oglądaniu reality shows’). 

Szczegółowa analiza leksykalna doprowadziła do następujących wniosków: Profesjolekt 
dziennikarski obficie czerpie z języków obcych. Odnotowałam ogromną liczbę zapożyczeń 
z języka angielskiego. 34 % całej leksyki profesjolektu dziennikarskiego to anglizyzmy. 
Przeważnie zapełniają one lukę w języku (funkcja nominatywna). Pojawiają się zazwyczaj, 
gdy nie ma rodzimego odpowiednika lub gdy istnieje polski ekwiwalent, ale jest to okreś-
lenie peryfrastyczne. Wówczas zastępuje się je krótszymi terminami, co wskazuje na dąż-
ność do ekonomii, szybkiego komunikowania typowego dla dziennikarzy. Zauważalna jest 
także niewielka liczbę zapożyczeń z języków: niemieckiego, francuskiego i łacińskiego. 
Wśród wtrętów z języków obcych dominują zapożyczenia graficzne, np.: anchor, breaking 
news, deadline, event, exclusive, fade, filler, handout, headline, infotainment, jingle, lead, 
liner, live, news, newsroom, off, paparazzo, prime time, reality show, research, stager, 
standuper, sweeper, tabloid, talk show (język angielski); debit, dossier, sauté, voyeur (język 
francuski); intro (łacina). Odnotowałam także zapożyczenia fonetyczne właściwe, np.: 
edytorial, spiker (język angielski); forszpan (język niemiecki); esej, felieton, reportaż (język 
francuski) i fonetyczne przybliżone, np.: dżingiel (język angielski); szpalta, szpigiel (język 
niemiecki), kalki np.: celebryta, playlista (język angielski), hybrydy, np.: dwumedia (łaci-
na), zapożyczenia morfologiczne właściwe fleksyjne, np. czesing (język angielski), recenzja 
(język niemiecki); zapożyczenia morfologiczne przyswojone słowotwórcze, np.: goldy 
(język angielski). Klasyfikację zapożyczeń przyjmuję za W. Cyranem (1974, s. 24 – 36). 

Poza zapożyczeniami słownikowymi zdarzają się również merytoryczne. Polscy dzien-
nikarze przechwytują pomysły kolegów z Zachodu. Dawniej nie znaliśmy pojęć i zjawisk 
takich, jak: edutainment, infotainment, lid. Tymczasem obecnie, pod wpływem mody pa-
nującej na Zachodzie, zmienia się struktura artykułu prasowego, newsów telewizyjnych i 
radiowych. Poza wcześniejszą budową artykułu prasowego, składającego się z nagłówka i 
korpusu, pojawiają się dodatkowe elementy rozczłonkowania tekstu. Współczesna delimi-
tacja wprowadziła następujący podział artykułu: nadtytuł, tytuł właściwy, podtytuł i lid 
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(główka). Taka segmentacja została wypracowana przez tekstologię na wzór prasy zagra-
nicznej. W telewizyjnych serwisach informacyjnych pojawił się forszpan i śródzszpan oraz 
skrót najważniejszych informacji na końcu wydania wiadomości. To samo tyczy się zwiastu-
nów, których nie było wcześniej w takiej postaci w polskich magazynach informacyjnych. 

Leksyka omawianej przeze mnie zawodowej odmiany języka wzbogacana jest neolo-
gizmami, zarówno słowotwórczymi, jak i semantycznymi. W obrębie neologizmów najwię-
cej jest derywatów (prefiksalno-sufiksalnych i sufiksalnych). Wśród derywatów przeważają 
uniwerbizmy, co świadczy o tendencji do kondensacji i kompresji. Pojawiają się także 
kompozycje, np.: infografika ‘informacje w formie graficznej’, minipromos ‘krótka forma 
zapowiadająca i promująca najbliższą pozycję’, paszczodźwięk. Wśród złożeń występują 
kontaminacje, np.: newszak i upodobnienia leksykalne, np.: outro. 

Język zawodowy dziennikarzy zawiera nazwy miejsc, np.: amplifikatornia, nazwy nosi-
cieli cech, np.: dziuplant; nazwy działaczy, np.: depeszowiec, nazwy wykonawców czyn-
ności, np.: łamacz; nazwy ekspresywne i augmentatywne: biuras; nazwy czynności, np.: 
łamanie; nazwy cech abstrakcyjnych, np.: poczytność i nazwy wytworów/rezultatów/ 
obiektów czynności, np.: zajawka. Jak wynika z przygotowanego przeze mnie zestawienia 
najwięcej jest tych ostatnich. 

Neologizmy profesjolektu dziennikarskiego opierają się w zasadzie na podstawach sło-
wotwórczych ogólnopolskich, z którymi łączą się znane powszechnie formanty: -ka (bie-
żączka ‘bieżące tematy, którymi zajmuje się dziennikarz’, wierszówka ‘dawniej honora-
rium dla dziennikarza liczone od ilości wierszy napisanego tekstu’), -ek (nagłówek), -ik 
(nieregularnik ‘pismo ukazujące się nieregularnie’), -ość (poczytność), -ucha (dogaducha 
‘krótki komentarz prowadzącego program po zakończeniu serwisu’, przegaducha ‘infor-
macja błaha’), -nie (sprostowanie), -ak (wstępniak), -ec (żywiec), -acz (łamacz); bazują na 
różnych kompozycjach słowotwórczych: paszczodźwięk; na elemantach słowotwórczych 
obcych: czesing, dziuplant, mediateka ‘dział biblioteki lub archiwum gromadzący, prze-
chowujący i udostępniający nagrania dźwiękowe, wizyjne, pliki komputerowe’; na tema-
tach obcych: outro, serwisant, sociak ‘wypowiedź jakiejś osoby nieobudowana komenta-
rzem reportera’, szpigiel ‘scenariusz programu lub układ stron i kolumn w gazecie’. 

Oprócz słownictwa neutralnego pojawia się również nacechowane. Zabarwienie uczu-
ciowe mają formacje: biuras (określenie pogardliwe), wieśmak ‘deprecjonujace określenie 
na materiały dotyczące małych miejscowości położonych w pobliżu Łodzi’, muzak ‘lekce-
ważące określenie stacji radiowej, której oferta programowa składa się niemal wyłącznie 
z muzyki rozrywkowej’, newszak ‘prześmiewczo: muzyka przeplatana wiadomościami’, 
michałek/dziki wąż ‘żartobliwie o informacji błahej’. 

W twórczości leksykalnej wykorzystywane są dostępne w polszczyźnie środki słowo-
twórcze, które stosowane są zgodnie z przyjętymi normami, ale zdarzają się także formacje 
osobliwe tj.: newszak, sociak. Newszak to skrzyżowanie słów news i muzak. A zatem neo-
logizm ten jest jednocześnie derywatem stworzonym analogicznie do słowa muzak. Oba 
wyrazy mają wspólną cząstkę znaczeniową. Ciekawym neologizmem jest wyraz sociak, 
który powstał na bazie francuskiego słowa sauté (wymowa spolszczona: sote). Wykorzys-
tano obecną w polszczyźnie alternację t:c (oboczność ta występuje np. w wyrazach kotek : 
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kociak). Interesujące zjawisko można dostrzec w wyrazie czesing. Końcówka -ing, będąca 
wyznacznikiem angielskiego imiesłowu, jest użytkownikom języka polskiego znana z innych 
anglicyzmów, np. jogging, spinning, shopping. O tego typu nowotworach pisze 
E. Mańczak-Wohlfeld (1993, s. 281). Godną uwagi jest formacja outro utworzona na wzór 
wyrazu intro (łacińskie wchodzę). Można mówić o upodobnieniu leksykalnym. Traffikowiec 
to efekt scalenia ang. słowa traffic w wersji takiej, jaka funkcjonuje w wymowie (trafik), i 
polskiego formantu -owiec. Niekiedy dziennikarze stworzą nazwę niefortunną, np. pokup-
ność (na wzór poczytność). 

W profesjolekcie dziennikarskim zdarzają się zwroty kolokwialne, których używa się 
w sytuacjach nieoficjalnych, np.: dać „dupkę” ‘przedstawienie się dziennikarza na końcu 
relacji’. Istnieje także bardziej eufemistyczne określenie o tym samym znaczeniu, a mia-
nowicie dać sobie „tył”. 

Omawiany profesjolekt cechuje bardzo duża ilość neosemantyzmów, np.: akwarium, 
belka/wizytówka ‘pasek na ekranie przedstawiający np. informacje dotyczące autorów 
reportażu, oraz miejsc, w których był przygotowany’, bękart ‘w drukarstwie potoczne 
określenie końcowego wiersza ustępu umieszczonego na początku nowego łamu; uchy-
bienie wobec zasad poprawnego kształtowania kolumny’, efemeryda ‘krótkotrwałe lub 
niesystematycznie ukazujące się czasopismo; często – w znaczeniu pejoratywnym – nazwa 
czasopism mało istotnych’, grill ‘rozpiska zawartości programu’, hybryda ‘urządzenie 
umożliwiające wpuszczanie rozmów telefonicznych na antenę radiową’, kotwica ‘gospo-
darz programu’, matka ‘nagranie z kompletnym, gotowym materiałem dźwiękowym’, 
nocnik, okładka ‘najważniejsza informacja w serwisie radiowym’, ołówek ‘krótka informa-
cja tekstowa czytana przez dziennikarza prowadzącego „Fakty” RMF FM’, paczka ‘głośnik’, 
puszka ‘nagrany materiał’, sitko ‘mikrofon’, surówka ‘nagrany materiał przed zmontowa-
niem’, szpieg ‘urządzenie rejestrujące program radiowy’, szpilka’ kilkusekundowe nagra-
nie lektorskie służące identyfikacji stacji, zapowiedzi jakiejś pozycji antenowej lub po pro-
stu urozmaiceniu programu’, ubranko ‘stałe i zmienne elementy programu radiowego’, 
zegar ‘rozkład pozycji antenowych z zaplanowanym czasem trwania w każdej godzinie’. 

W języku dziennikarzy zdarzają się apellatywizacje: michałek, reksio ‘układanie selekto-
ra, ustawianie miksów, obserwacja pracy doświadczonego, producenta i nieustające ruchy 
myszką komputerową prowadzi do skojarzeń z przybijaniem pieczątek przez Reksia 
w czołówce znanej bajki animowanej’. 

Profesjolekt dziennikarski to nie tylko pojedyncze leksemy, lecz również zwroty i wyra-
żenia, np.: cmentarna zmiana ‘ostatnia zmiana w radiu’, dać sobie „tył”, event antenowy 
‘akcja antenowa’, matka przełożona/siostra przełożona ‘redaktor naczelna’, nagrać coś na 
„amerykańską taśmę”/nagrać coś do „szuflady” ‘nagrać wywiad, który nie będzie emito-
wany na antenie’, prime time, przydeptać flagę ‘nie zmieścić się z informacją przed flagą’, 
robić research ‘zbierać informacje’, wrzucić coś na świecznik ‘mieć gotowy artykuł’, zaga-
dać wokal ‘nie zmieścić się z wejściem antonowym na intro utworu i wejść animacją na 
rozpoczynający się wokal w piosence’. 

Widoczna jest maniera polegająca na pewnego rodzaju uwielbieniu dla wyrazów nieoj-
czystych. Można mówić o snobizmie językowym i braku chęci zastępowania wyrazów ob-
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cych rodzimymi odpowiednikami. Niektóre anglicyzmy są zupełnie niepotrzebne, np.: 
zamiast ang. fade można po prostu użyć polskiego wyciszenie, w miejsce wyrazu filler 
można mówić wypełnienie, obok słowa angielskiego edytorial funkcjonuje wstępniak, 
zatem wtręt angielski jest zbędny, mimo to często stosowany. To samo dotyczy dublują-
cych się terminów: live – żywiec, research – rozeznanie, tabloid – brukowiec, trail, teaser – 
zwiastun, zajawka, zapowiedź, headline – wprowadzenie, czołówka. Być może sięga się po 
nie z przyzwyczajenia. Może to również wynikać z chęci wykazania się znajomością obcego 
języka. Drażni np. powszechne stosowanie angielskiego wyrazu event na określenie wy-
darzenia, imprezy. Operowanie terminem news w miejsce informacja jest utrwalone i 
przyswojone, natomiast angielskie tabloid zupełnie wyparło polskie brukowiec.  

Profesjolekt dziennikarski jest stosunkowo dobrze rozwinięty, o czym świadczy duża 
liczba określeń bliskoznacznych, np.: spiker/prezenter, czesing/rozeznanie/research, setka/ 
sociak/sauté, czołówka/headline/wprowadzenie, operatywka/planowanie, jedynka/lid/ 
okładka, zajawka/zapowiedź/zwiastun/trail/teaser, ubranko/oprawa. Język pracowników 
radia RMF FM posiada bardzo szczegółową terminologię. Drobiazgowo tworzone są nazwy 
na określenie tła muzycznego w radiu: bed, fade, flaga, intro, loop, outro, stager, sweeper, 
szpilka. 

Stopień rozwoju profesjolektu uzależniony jest od tego, jaki np. dane czasopismo ma 
zasięg. Gazety lokalne (Moje Miasto Pabianice) i ich pracownicy nie posiadają bogatego 
słownika, tymczasem w większych wydawnictwach (Gazeta Wyborcza) wygląda to zupeł-
nie inaczej. Tworzy się nowe słowa, nazywające poszczególne rzeczy, osoby i zjawiska 
związane z pracą dziennikarza. To samo odnosi się do radia. Rozgłośnia RMF FM dysponu-
je własnym zbiorem terminów fachowych. Mała Rewalstacja nie wypracowała aż tak dużej 
liczby neologizmów. 

Profesjolekt dziennikarski w niewielkim stopniu zasila inne socjalne warianty języka. 
Słownictwo przenika do innych warstw polszczyzny, głównie do slangu młodzieżowego i 
gwary studenckiej, np.: deadline, news, sprostowanie, zajawka. Ze względu na specyfikę 
pracy dziennikarzy, zwłaszcza telewizyjnych, ich praktyka językowa upowszechnia się 
w polszczyźnie ogólnej. Wyrazy takie jak: celebryta, news, tabloid są już niemal powszech-
nie znane.  

Powyższe spostrzeżenia dotyczące polskiego profesjolektu dziennikarskiego nie wy-
czerpują tego zagadnienia, mają jedynie zwrócić uwagę na swoistość omawianej odmiany 
języka. Celem opracowania było pokazanie różnorodności leksyki stosowanej przez pra-
cowników mediów oraz zidentyfikowanie źródeł pochodzenia słownictwa służącego 
dziennikarzom w ich pracy zawodowej. Geneza wyrazów i wyrażeń wykorzystywanych 
przez dziennikarzy wiąże się z zapożyczeniami z języków obcych, zabiegiem neosemanty-
zacji i twórczością słowotwórczą.  
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Journalistic jargon 
The aim of the author is to describe the social variety of the Polish language used by 

the journalists. The characteristics of the journalistic jargon consist of a unique vocabulary 
and phraseology. This article presents the professional terminology. The genesis of the 
journalistic language involves neosemantisms, word formation and loanwords. Lexis and 
phraseology include several semantic groups such as the names of the journalists, the 
names of the work places, the names of the genres, the names of the abstract ideas, the 
names of the structures, the names of the recipients etc. The analysis shows that the neo-
logisms of the journalistic jargon are built according to the derivation schemata of the 
general Polish language, different compositions and foreign elements. Polish journalists 
derive from English, German, French and Latin languages. This professional variety of the 
Polish language is internally diversified and the workers of the particular media use cha-
racteristic terminology. The vocabulary is impenetrable and incomprehensible for an ave-
rage user of the Polish language. 
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