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1. Imię i Nazwisko: Agnieszka Turska-Kawa 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

W 2002 roku podjęłam, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych, dwa równoległe kierunki studiów: politologię w Instytucie Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz psychologię w Instytucie 

Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy z nich ukończyłam w 2006 roku (specjalność: 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna), drugi w 2007 roku (specjalność: psychologia pracy 

i organizacji). Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku politologia 

rozpoczęłam studia doktoranckie w ramach nauk o polityce w Uniwersytecie Śląskim. W 

2008 roku przystąpiłam do międzyuczelnianego programu Interdyscyplinarnych Studiów 

Doktoranckich przy Akademii Artes Liberales w Warszawie, dzięki czemu dalsze prace nad 

rozprawą doktorską odbywały się w systemie co-tutelle. Stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskałam na podstawie decyzji Rady Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 12 lipca 2010 r. po publicznej 

obronie rozprawy doktorskiej pt.: Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. Rozprawa ta, 

decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została 

wyróżniona i rekomendowana do druku a następnie, w roku 2011, opublikowana w 

Wydawnictwie Naukowym „Śląsk”. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

 

W latach 2007-2010 byłam zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-

dydaktycznego w Zakładzie Komunikacji Społecznej (Instytut Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Po 

uzyskaniu stopnia doktora, od 1 października 2010 roku jestem zatrudniona na stanowisku 
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adiunkta naukowo-dydaktycznego. Od 1 listopada 2013 roku weszłam w skład zespołu 

nowoutworzonego Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi w tym samym Instytucie. 

Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogaciłam dzięki prowadzeniu licznych zajęć w 

latach 2006-2012 (w oparciu o umowę cywilnoprawną) w Wyższej Szkole Bankowości i 

Finansów w Bielsku-Białej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi/oddział 

zamiejscowy w Bytomiu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha 

Korfantego. Równolegle doskonaliłam swój warsztat psychologa w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Bytomiu (stanowisko psychologa), gdzie byłam zatrudniona w okresie 

2007-2009.  

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam monografię mojego autorstwa zatytułowaną 

„Determinanty chwiejności wyborczej”. Książka została wydana w Katowicach w 2015 roku 

nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.  

 

 c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania.  

 

Celem przedstawianej do oceny monografii jest politologiczna analiza zjawiska 

chwiejności wyborczej. Zadanie to wynika przede wszystkim z potrzeb poznawczych, 

związanych z podjęciem dalszych analiz oraz kontynuacji moich dotychczasowych 

zainteresowań naukowo-badawczych związanych z problematyką zachowań wyborczych. 

Potrzeby poznawcze w zakresie podjętej problematyki związane są silnie ze świadomością 

braku w literaturze kompleksowego kompendium wiedzy o uwarunkowaniach chwiejności 

wyborczej. Należy jednak podkreślić, że rozważania są również odpowiedzią na potrzeby 

wiążące się z praktyką społeczną, w szczególności w zakresie oddziaływania na zachowania 

wyborcze obywateli i moderowania tych zachowań w społecznie pożądanym kierunku.  

Główny problem badawczy pracy sformułowałam w formie następującego pytania 

badawczego: Jakie grupy czynników determinują chwiejność wyborczą? W poszukiwaniu 
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odpowiedzi na tak postawione pytanie rozpisałam cztery hipotezy badawcze, odpowiadające 

czterem grupom determinant: (H1) Chwiejność wyborczą generują czynniki systemowe; (H2) 

Chwiejność wyborczą generują czynniki społeczne; (H3) Chwiejność wyborczą generują 

czynniki psychologiczne oraz (H4) Chwiejność wyborczą generują czynniki ekonomiczne. W 

konsekwencji pytania i hipotez badawczych postawione zostały kolejne pytania: Jakie są 

relacje pomiędzy wskazanymi grupami czynników? Jaka jest ich istotność dla poziomu 

chwiejności wyborczej? Na ile stabilne w czasie są motywy przynależące do poszczególnych 

grup czynników? Wskazane pytania mają charakter przede wszystkim eksploracyjny, 

ukierunkowany na penetrację słabo dotychczas zbadanego obszaru empirycznego. Mają one 

zatem charakter otwarty i wyznaczają kierunki rozważań operacyjnych i interpretacyjnych. 

 Aby rozstrzygnąć tak sformułowane pytania i hipotezy badawcze wykorzystałam 

szereg adekwatnych metod. W pracy najszerzej posłużyłam się metodą historyczną. W 

badaniach politologicznych obejmuje ona m.in.: badanie genezy zjawisk politycznych, 

traktowanie łącznie ich aspektów strukturalnych, funkcjonalnych i genetycznych; stosowanie 

ujęć wycinkowych, gromadzenie obszernego materiału empirycznego w celu sformułowania 

na jego bazie praw naukowych, co zastosowałam w analizie. Znaczącą wartość dla 

przedstawianych rozważań ma także metoda porównawcza. Polega ona na poszukiwaniu 

podobieństw oraz różnic między procesami i zjawiskami. A. Lijphart zwraca uwagę, że w 

swym zakresie powinna ona odwoływać się do małej liczby przypadków, co pozwala na 

zachowanie wartości jakościowej porównań. T. Skocpol oraz M. Somers wnioskują, że 

metoda ta powinna być wykorzystywana z uwzględnieniem trzech wyraźnych celów, które 

mogą być realizowane przy jej wykorzystaniu. Pierwszy rodzaj porównań jest ukierunkowany 

na systematyczne badanie kowariancji analizowanych przypadków. W analizie ostatecznej 

uwzględnia się przede wszystkim  związki przyczynowe. Drugi to komparatystyka 

przypadków zmierzająca do próby dopasowania modelu bądź siatki pojęć do 

zdiagnozowanych zależności, celem udoskonalenia bądź wykrystalizowania nowych teorii. 

Jest to ważny aspekt rozwoju nauk teoretycznych. Trzeci rodzaj porównań ma na celu 

wskazanie cech różniących analizowane przypadki. Różnice te tworzą ramy interpretacyjne 

dla równoległych procesów przemian, które w analizowanych przypadkach miały bądź mają 

miejsce. Wszystkie rodzaje porównań zostały wykorzystane przeze mnie w przedstawianej 

książce. Trzecią szeroko wykorzystaną w pracy metodą jest analiza behawioralna, która 

opiera się na założeniu, że polityka jako zjawisko społeczne ma swój wymiar jednostkowy, a 

wszelkie zachowania grupowe dają się wyprowadzić z analizy zachowań jednostek 

wyrażających względem siebie więź społeczną. W procesie wykorzystania tej metody 
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posłużyłam się podejściami psychologicznym i socjologicznym, mając na uwadze, że 

człowiek jako jednostka analizy podejmuje zachowania integralnie włączając w nie własne 

zaplecze psychologiczne (struktura wartości, dyspozycje, stany psychiczne, orientacje, 

postawy itp.) oraz jako podmiot osadzony mniej bądź bardziej trwale w różnych strukturach 

społecznych. W pracy zastosowałam również metodę analizy statystycznej, w szczególności 

w zakresie odwołań do badań zachowań wyborczych (zarówno własnych, jak i innych 

badaczy). W zakresie jej wykorzystania posłużyłam się ujęciami ilościowymi oraz 

jakościowymi, które pozwoliły mi odnieść wyniki badań do kontekstu systemowego oraz 

społecznego. Poza wskazanymi podejściami w książce wykorzystałam także analizę 

systemową, ukierunkowaną na konstrukcję modelu pojęciowego (systemowego) zjawisk 

politycznych oraz metodę kolejnych zbliżeń, która polega na wyszukiwaniu wspólnych cech 

pośród powtarzających się zjawisk. Wykorzystanie powyższych metod ma na celu 

wyczerpujące rozpoznanie podjętej problematyki oraz realizację podjętych zadań 

badawczych.  

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający do 

problematyki zjawiska chwiejności wyborczej. Jego celem uczyniłam prezentację głównych 

płaszczyzn dyskusji zarówno na gruncie krajowej, jak i światowej literatury. Obejmuje on 

zagadnienia definicyjne chwiejności wyborczej w różnych ujęciach badawczych i na różnych 

poziomach politologicznej analizy. Z uwagi na specyfikę zjawiska wyraźnie zarysowałam w 

nim kwestie metodologiczne – przede wszystkim przedstawiłam stosowane indeksy pomiaru 

chwiejności wyborczej oraz trudności związane z ich wykorzystaniem. W rozdziale 

wstępnym dokonałam również analizy chwiejności wyborczej w odniesieniu do procesów 

konsolidacji demokracji. Rozważania odniosłam w szczególności do dwóch zmiennych – 

momentu inicjacji procedur demokratycznych w danym państwie oraz czasu ich trwania – 

zakładając, że są to czynniki integralnie związane z procesami konsolidacyjnymi. Analiza 

chwiejności wyborczej wymaga odniesienia do konsekwencji zjawiska. Refleksję podjęłam 

wychodząc z założenia, że proponowane wskaźniki jej pomiaru zakładają, że funkcjonuje ona 

na określonym kontinuum, którego bieguny wyznaczane są przez zerową oraz maksymalną 

chwiejność wyborczą. Każdy z tych biegunów niesie z sobą określone konsekwencje dla 

systemu politycznego oraz poziomu uczestnictwa wyborczego, co kolejno przeanalizowałam 

w rozdziale. Badania chwiejności wyborczej prowadzone przez badaczy oraz procesy 

empiryczne przedstawiane wraz z ich interpretacjami w literaturze przedmiotu ukazały wiele 

uchybień w zakresie analiz i metod wykorzystywanych przy pomiarze chwiejności wyborczej. 

Pragnąc właściwie wykorzystać wnioski wyprowadzane przez badaczy oraz zminimalizować 
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błędy interpretacyjne w dalszych rozważaniach rozdział pierwszy zakończyłam krytyką 

podejść w zakresie ujęć operacyjnego oraz interpretacyjnego.  

 W kolejnych czterech rozdziałach podjęłam cztery grupy uwarunkowań, które w 

istotny sposób generują chwiejność wyborczą. Pierwsza grupa, stanowiąca treść drugiego 

rozdziału pracy, to czynniki systemowe obejmujące zarówno kształt systemu politycznego, 

jak i instytucjonalne rozwiązania stanowiące jego ramy. We wskazanych płaszczyznach 

podjęłam – mając na uwadze ich rolę w zakresie oddziaływania na chwiejność wyborczą - 

analizę następujących czynników: reżimu politycznego, systemu wyborczego, głosowania 

przymusowego, zachęt do aktywności wyborczej, formatu systemu partyjnego, nowych partii, 

polaryzacji politycznej, wymuszonej chwiejności wyborczej oraz manipulacji wyborczych. 

Należy podkreślić, że wskazane czynniki są o tyle ważne w analizie, że ich oddziaływanie nie 

jest doraźne, ale względnie trwałe w czasie. Źródłem tej stabilności jest najczęściej, z jednej 

strony, prawne usankcjonowanie określonych rozwiązań systemowych, z drugiej, 

ukształtowanie się pewnych trwałych relacji pomiędzy ogniwami systemu politycznego. 

Drugą grupę, przeanalizowaną w trzecim rozdziale, tworzą czynniki społeczne, 

związane ze strukturą społeczną, w której jednostka funkcjonuje, i która stanowi 

niejednokrotnie punkt odniesienia podejmowanych decyzji, w tym decyzji wyborczych. 

Punktem wyjścia rozważań jest założenie, że na różnych etapach życia jednostka przynależy 

do rozmaitych grup społecznych. Na bazie interakcji z członkami tych grup jednostka zaczyna 

dzielić z nimi wartości, problemy, dostrzega wspólne interesy, nakreśla podobne cele dążeń. 

Odczuwa potrzeby, które zaspokaja sama grupa bądź podejmowana przez nią aktywność. 

Stabilność w czasie oddziaływania grupy na jednostkę jest funkcją siły identyfikacji wyborcy 

z grupą oraz zakresu wpływu jej członków na jednostkę. W ramach rozważań nad 

społecznymi uwarunkowaniami chwiejności wyborczej w książce dokonałam analizy 

następujących czynników: podziałów socjopolitycznych (cleavages), praktyk 

ukierunkowanych na wzrost frekwencji wyborczej, sondaży przedwyborczych, demokracji 

2.0, przywództwa politycznego i partyjnego oraz wieku wyborców. 

Jako trzecią istotną grupę, podjętą w czwartym rozdziale, wyróżniłam czynniki 

psychologiczne. W literaturze przedmiotu są one traktowane dość kontrowersyjnie, bowiem w 

największej mierze dotyczą zmiennych nieobserwowalnych, do których dotarcie jest 

zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku pozostałych grup czynników i jednocześnie 

generuje wiele rozważań o charakterze przypuszczeń i wątpliwości. W rozdziale tym 

poddałam analizie czynniki różnego rodzaju: aksjologię, kompetencje obywatelskie, kontrakt 

psychologiczny, identyfikację partyjną, markę partii politycznej, niepewność wyborczą oraz 



6 
 

negatywną kampanię wyborczą. Wspólnym fundamentem specyfiki ich oddziaływania na 

chwiejność wyborczą jest człowiek wraz ze swym zapleczem psychologicznym 

(osobowością, procesami poznawczymi, motywacyjnymi, emocjami itp.). To szczególna 

struktura tego zaplecza decyduje o cechach nawiązywanych relacji pomiędzy partiami a 

potencjalnymi wyborcami, sposobach reagowania na komunikaty wyborcze, motywach 

podejmowania zachowań wyborczych, kierunkach oddziaływania na scenę partyjną itp. 

Stanowi ona ważny obszar badawczy w płaszczyźnie uwarunkowań chwiejności wyborczej. 

Rozdział piąty zawiera analizę zmiennych ekonomicznych, które są wyrazem 

wyraźnych związków pomiędzy sferą ekonomii i polityki. Relacje te zasadzają się przede 

wszystkim w płaszczyznach możliwości wykorzystania narzędzi i założeń metodologicznych 

stosowanych w ekonomii w analizie zachowań politycznych jednostek oraz na roli czynników 

ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji wyborczej. W zakresie analizy związków 

pomiędzy ekonomią a polityką, które mogą mieć istotne znaczenie dla chwiejności wyborczej 

podjęłam refleksję w ramach następujących teorii i modeli: teorii racjonalnego wyboru, teorii 

wyboru publicznego, ekonomii konstytucyjnej, ekonomicznej teorii demokracji, modelu 

inwestującego wyborcy, głosowania retro- i prospektywnego. Ekonomiczne czynniki 

moderujące chwiejność wyborczą przedstawiono również w ramach założeń „Nowej Polityki” 

oraz mechanizmów rządzących wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kolejność analizy 

wskazanych grup czynników – systemowych, społecznych, psychologicznych oraz 

ekonomicznych - podyktowana była przypisywanym im w literaturze politologicznej 

znaczeniem w zakresie uwarunkowań chwiejności wyborczej.  

Każda z analiz zawartych w rozdziałach opartych na wskazanych grupach czynników 

odnosi się do jednowymiarowego modelu analizy, który ma na celu zneutralizowanie 

pozostałych oddziałujących czynników po to, by wskazać „czyste” zależności między 

wskazanymi zmiennymi a poziomem chwiejności wyborczej. Mam jednak świadomość, że 

wskazane grupy pozostają jednak w interakcji i w procesie podejmowania decyzji wyborczej 

wzajemnie moderują swoje oddziaływanie na zachowanie wyborcy. O ile zatem w procesie 

zautonomizowania grup czynników każdy z nich jest analizowany zero-jedynkowo (działa-nie 

działa), o tyle pamiętać należy, że decyzja o podjęciu określonego zachowania wyborczego 

jest funkcją wzajemnych relacji co najmniej między wskazanymi grupami. Uwarunkowania 

chwiejności wyborczej należy raczej postrzegać w kategoriach wielopłaszczyznowych modeli 

niż pojedynczych interpretacji. Przyjęcie takiego założenie będzie oznaczało, że poszczególne 

zmienne mogą wzajemnie znosić bądź intensyfikować swój wpływ, jak również odmienne 

zakresy równoległego oddziaływania na poziom chwiejności wyborczej. W praktyce trudno 
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empirycznie zweryfikować zakres oddziaływania wzajemnego poszczególnych czynników, 

bowiem poszukując zmiennych generujących chwiejność wyborczą badacze odwołują się 

najczęściej do modeli  jednozmiennowych, minimalizujących zakres wpływu równoległych 

czynników. W zakończeniu książki podjęłam próbę nakreślenia relacji pomiędzy wskazanymi 

i omówionymi w zasadniczych rozdziałach grupami czynników a chwiejnością wyborczą, 

mając na uwadze znaczący stopień hipotetyczności prowadzonych rozważań, wynikający z 

trudności ich empirycznej weryfikacji. W zakończeniu monografii poszukuję również 

odpowiedzi na pytania o stabilność poszczególnych grup uwarunkowań w czasie oraz 

możliwości zewnętrznych oddziaływań na nie.  

W książce starałam się unikać wartościowania zjawiska chwiejności wyborczej, co 

warto podkreślić, bowiem kontekst podejmowanych przez badaczy rozważań nad 

chwiejnością wyborczą dość często uaktywnia w wyborcy kierunkową ocenę samego 

zjawiska. Wnioski płynące z badań sugerują, że wysoka chwiejność wiązana jest z 

negatywnie postrzeganymi procesami jak chociażby niestabilność systemów partyjnych czy 

zanik lojalności na linii wyborcy-partie polityczne. Wartościowanie to wynika najczęściej z 

faktu, że przedmiotem badań są państwa o bardzo wysokich bądź bardzo niskich wskaźnikach 

chwiejności, które jednocześnie dość często są ze sobą zestawiane celem uwyraźnienia 

pewnych zależności, a dodatkowo mogą podlegać dosyć radykalnym zmianom w czasie. 

Uzyskane wyniki są dla badaczy punktem wyjścia refleksji dotyczących uwarunkowań 

chwiejności bądź prognozy kształtu systemu, w którym dany poziom się utrzymuje przez 

dłuższy czas. Należy zaznaczyć jednocześnie, że chwiejność wyborcza jest szeroko 

podejmowana w analizie innych pokrewnych zjawisk i procesów politycznych, często 

wykorzystywana jest w badaniach komparatystycznych kilku państw bądź regionów. 

Przykładowo, jej wskaźniki są argumentami w zakresie analizy systemów partyjnych, do 

analizy podobieństw i różnic w elekcjach różnego szczebla, trendów związanych z 

osłabieniem więzi łączących wyborców z partiami politycznymi czy generalnej obojętności 

obywateli wobec polityki. 

 Uważam, że przedstawiona monografia „Determinanty chwiejności wyborczej” 

stanowi znaczący wkład w płaszczyznę zachowań wyborczych, przede wszystkim z uwagi na: 

 Syntezę wiedzy na temat chwiejności wyborczej, która dotychczas w polskiej 

literaturze nie znalazła miejsca; 

 Analizę chwiejności wyborczej z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod i 

technik badawczych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych); 

 Przedstawienie i wykorzystanie ujęć występujących w światowej literaturze; 
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 Szczegółową analizę grup uwarunkowań chwiejności wyborczej w niewielkim stopniu 

dotychczas podejmowanych przez badaczy, mianowicie czynników psychologicznych 

i ekonomicznych; 

 Kompleksowe ujęcie uwarunkowań chwiejności wyborczej zarówno w aspekcie 

modelowym dla każdej grupy czynników, jak i podjęcie rozważań nad ich 

interakcjami, co dotychczas nie było podejmowane w literaturze przedmiotu; 

 Włączenie do analizy politologicznej spojrzenia na problematykę chwiejności 

wyborczej przedstawianego przez inne nauki społeczne (m.in. ekonomię, psychologię, 

socjologię, nauki prawne, psefologię). 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

Od początku swojej pracy naukowej po obronie dysertacji doktorskiej moje 

zainteresowania konsekwentnie oscylowały wokół trzech głównych obszarów: (1) zachowań 

wyborczych, (2) marketingu politycznego oraz (3) społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie 

trzy płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę moich zainteresowań związanych z 

funkcjonowaniem wyborcy w przestrzeni społeczno-politycznej – jego motywacji, 

kompetencji, cech osobowościowych, nawiązywanych relacji z otoczeniem oraz 

konsekwencji tego dla rozstrzygnięć wyborczych.  

 Osiągnięcia, które są zasadniczą częścią mojego dorobku i wyrazem rdzenia moich 

poszukiwań naukowych związane są z nurtem pierwszym – zachowaniami wyborczymi. W 

jego ramach poszukiwałam fundamentalnych zmiennych – przede wszystkim 

psychologicznych – które istotnie różnicują zachowania wyborcze zarówno w płaszczyźnie 

aktywność vs. bierność wyborcza, jak i preferencje polityczne. Nurt drugi – marketing 

polityczny – jest funkcją pierwszego, bowiem przeniósł punkt ciężkości z wyborców na 

podmioty sceny politycznej, które podejmują szereg aktywności stosując różne mechanizmy, 

by z sukcesem dotrzeć z odpowiednim komunikatem do elektoratu. Przekaz ten w swej 

formie i treści również musi być kompatybilny względem określonych dyspozycji wyborców. 

W zależności od posiadanych zasobów będą oni różnie reagowali na odmienne przekazy 

wyborcze. Praca w nurcie drugim stanowiła zatem wyraz pogłębienia poszukiwań zmiennych 

moderujących jednostkowe zachowania wyborcze. Trzeci nurt wynika ze społecznego 

łączenia sfery aktywności politycznej (w tym wyborczej) z koncepcją społeczeństwa 

obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, świadome, 
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stawiające przed sobą ważne cele i dążące do ich realizacji. Ważną płaszczyzną tej 

aktywności jest aktywność polityczna. W tym kontekście zainteresowania swe skierowałam 

wobec zmiennych, które moderują intencjonalne działania na rzecz szerszej społeczności, 

współpracę interpersonalną, odpowiedzialność za wspólne dobro oraz poczucie wpływu na 

zmiany zarówno w płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnopaństwowej czy międzynarodowej.  

Wiele badań i rozważań we wskazanych nurtach mieści się swym zakresem w słabo 

dotychczas obecnym w Polsce obszarze psychologii polityki, co jest naturalną konsekwencją 

zdobytego wykształcenia i doświadczenia praktycznego. Mój dorobek obejmuje prace o 

charakterze teoretycznym oraz liczne badania empiryczne, których wyniki publikowałam w 

liczących się czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, monografii autorskiej oraz 

prezentowałam na licznych konferencjach i seminariach. Liczba cytowań moich artykułów 

według programu Publish or Perish wynosi 87, Indeks Hirsha liczony w okresie ostatnich 5 

lat wynosi 4 (15.03.2015). 

 W pierwszym ze wskazanych nurtów – zachowaniach wyborczych - poszukiwałam 

społeczno-psychologicznych uwarunkowań zachowań wyborczych. Większość rozważań w 

tym nurcie oparta została na badaniach empirycznych, w ramach których weryfikowałam 

istotność określonych zmiennych i siłę ich znaczenia dla zachowań wyborczych. 

Syntezę teoretyczną nad zagadnieniem motywacji w aktywności politycznej jednostek 

stanowi artykuł „Specyfika motywacji w aktywności politycznej”1, który jednocześnie 

wyznaczył ścieżkę empiryczną dla dalszych poszukiwań. Poruszyłam w nim kwestię roli 

motywacji w aktywności politycznej jednostek, w szczególności ich aktywności wyborczej. 

Zwróciłam uwagę na czynniki wewnętrznej motywacji (m.in. cechy psychiczne, które mają 

znaczenie dla zaangażowania jednostek, wewnętrzne przekonanie o istotności partycypacji) i 

motywacji zewnętrznej (zewnętrzne regulacje, poczucie przymusu), a także motywacji 

pozytywnej (opartej na pozytywnych wzmocnieniach) oraz negatywnej (aktywność jako 

zachowanie typu "dążenie od"). Zaprezentowane analizy podejmują również rozważania 

dotyczące procesu politycznej internalizacji, czyli przekształcania zewnętrznej regulacji 

zachowań politycznych w regulację wewnętrzną. W artykule „Psychologiczne 

uwarunkowania zachowań wyborczych”2 poddałam analizie takie zmienne jak poczucie 

własnej skuteczności, dyspozycyjny optymizm, lęk jako cechę oraz samoocenę (N=1086). 

                                                           
1 Agnieszka Turska-Kawa, Specyfika motywacji w aktywności politycznej, [w:] J. Golinowski, F. Pierzchalski 

(red.), Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Bydgoszcz 2011, s. 123-138. 
2 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. 

Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122. 
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Układ ten różnicował wyborców zarówno w płaszczyźnie systemowej (aktywność vs 

bierność), jak i w odniesieniu do różnych preferencji wyborczych. Dyspozycyjny lęk został 

również podjęty empirycznie w odniesieniu do zachowań w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 roku, czego wyniki przestawiłam w artykule „Dyspozycyjny lęk jako 

zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 

roku”3 (N=273). Układ powyższych zmiennych oraz poczucie anomii i alienacji politycznej 

stały się przedmiotem kolejnych analiz (N=405), których wyniki pozwoliły mi zaprezentować 

trzy typy zachowań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego – wytrwałych 

optymistów, odważnych umiarkowanych oraz wycofanych pesymistów. W artykule 

szczegółowo przestawiłam również strukturę osobowościową elektoratów poszczególnych 

podmiotów politycznych w wyborach do PE. Poczucie alienacji stanowi czynnik, któremu 

poświęciłam odrębną analizę (N=1099) w artykule „Poczucie alienacji jako zmienna 

różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku”4. 

 Poszerzając kontekst rozważań podjęłam próbę zweryfikowania czy zmienne 

dyspozycyjne będą również stanowiły czynniki mające znaczenie przy formowaniu się opinii 

i stanowisk, dotyczących wybranych elementów systemu politycznego. Badanie potwierdziło 

wartość tego typu analizy w odniesieniu do diagnozy preferencji w zakresie systemu rządów, 

systemu partyjnego i jednomandatowych okręgów wyborczych. Analiza ta została 

przedstawiona w artykule „Psychologiczne uwarunkowania preferencji w zakresie kształtu 

systemu politycznego w Polsce w świetle badań empirycznych”5. Psychologiczne 

uwarunkowania preferencji systemowych były również przedmiotem artykułu „Preferowany 

ład społeczno-polityczny w państwie a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2011 

roku”6 (N=389). Bezpośrednim przedmiotem tego artykułu była analiza związków między 

zachowaniami politycznymi a preferowanym ładem w państwie. Pośrednio, analiza 

poszukiwała odpowiedzi na pytanie czy i w jakim kierunku potrzeby jednostek determinują 

pożądanie określonego kształtu demokratycznego państwa. 

W prowadzonych badaniach wykorzystałam pięcioczynnikowy model osobowości 

Paula T. Costy i Roberta McCrae. Artykuł „Osobowościowe predykatory zachowań 

                                                           
3 Agnieszka Turska-Kawa, Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do 

Parlamentu Europejskiego. Kampanie w Polsce i Europie,  Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2010, s. 293-308. 
4 Agnieszka Turska-Kawa, Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w 

wyborach do sejmu 2011 roku, „Preferencje Polityczne”, 3, 2012, s. 145-158. 
5 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania preferencji w zakresie kształtu systemu politycznego 

w Polsce w świetle badań empirycznych, „Środkowoeuropejskie studia polityczne”,  2, 2011, rok IX, s. 57-75. 
6 Agnieszka Turska-Kawa, Preferowany ład społeczno-polityczny w państwie a zachowania wyborcze w elekcji 

parlamentarnej 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 35, 2012, s. 42-61. 
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wyborczych. Rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki”7 (N=1088), w którym 

poddałam analizie dwa czynniki modelu – otwartość na doświadczenie oraz ugodowość 

zainspirował mnie do przeprowadzenia obszernych badań w tym obszarze, które przestawiłam 

w monografii autorskiej „Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium 

województwa śląskiego”8. W badaniach tych, po raz pierwszy w Polsce, wykorzystałam w 

kontekście zachowań wyborczych kwestionariusz rozszerzony NEO-PI-R (N=726), którego 

zastosowanie umożliwiło mi przedstawienie szczegółowej struktury osobowości jednostek o 

różnych zachowaniach wyborczych. Wyniki badań przestawiłam w formie sformułowania 

koncepcji typów wyborców – przestawiłam ich szczegółową charakterystykę 

soscjodemograficzną, różnice osobowościowe, jak również poszerzyłam kontekst rozważań o 

preferencje ideologiczne i nieufność polityczną. Badania zostały docenione w środowisku 

międzynarodowych badaczy i po uzyskaniu pozytywnych recenzji cząstkowo opublikowane 

w czasopiśmie „Romanian Journal of Political Science” z listy A MNiSW (impact factor 

0,238) w artykule “Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies”9. 

Prowadzone przeze mnie eksploracje różnic psychologicznych między jednostkami 

prezentującymi odmienne zachowania wyborcze stały się inspiracją do odniesienia tegoż 

obszaru analiz do segmentacji rynku wyborczego. Przedmiotem artykułu “Psychograficzna 

segmentacja rynku wyborczego”10 była się pogłębiona charakterystyka psychograficznego 

rodzaju segmentacji – wskazałam podejmowane w jego ramach płaszczyzny badawcze oraz 

zwróciłam uwagę na trudności wykorzystania praktycznego.  

 W artykule „Percepcja istotności wyborów samorządowych a partycypacja 

polityczna”11 (N=1086) podjęłam się rozpoznania różnic między jednostkami o różnej 

percepcji istotności wyborów samorządowych w zakresie partycypacji politycznej, 

przynależności do organizacji oraz wybranych zasobów psychologicznych (poczucia własnej 

skuteczności i dyspozycyjnego optymizmu), które w dużej mierze odpowiedzialne są za 

motywację i zaangażowanie w podjęte działania. W badanie to została również włączona 

zmienna „praktyki religijne”, której uwzględnienie przyniosło interesujące rezultaty. Z jednej 

                                                           
7 Agnieszka Turska-Kawa, Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście 

modelu „Wielkiej Piątki”, „Preferencje Polityczne”, 2, 2011, s. 165-186. 
8 Agnieszka Turska-Kawa, Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa 

śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 228. 
9 Agnieszka Turska-Kawa, Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies, “Romanian 

Journal of Political Science”, 13(2), winter 2013, s. 69-107.  
10 Agnieszka Turska-Kawa, Psychograficzna segmentacja rynku wyborczego, [w:] M. Cichosz, D. Skrzypiński, 

(red.), Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, Wrocław, www.bu.uni.wroc.pl, s. 57-74. 
11 Agnieszka Turska-Kawa, Percepcja istotności wyborów samorządowych a partycypacja polityczna, [w:] M. 

Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, Wydawnictwo Śląsk, 

Katowice 2010, s. 328-347 
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strony potwierdzenie uzyskała teza o ich profrekwencyjnym działaniu, z drugiej jednak 

okazało się, że praktyki ujemnie korelują z motywacyjnymi zasobami mobilizacyjnymi. Stąd 

można przypuszczać, że praktyki religijne stanowią zewnętrzną alternatywę motywacyjną dla 

osób, które siły mobilizacyjnej nie odnajdują w sobie. Rozważania te stały się inspiracją dla 

pogłębienia badań. W artykule „Religiosity and electoral participation. The case of Poland”12 

(współautor W. Wojtasik) przedstawiłam analizę oddziaływania religii na partycypację 

wyborczą w Polsce na bazie wyników powyborczych badań empirycznych przeprowadzonych 

w latach 2009-2012. Dodatkowo religia została ujęta dwuczynnikowo, co wynika ze specyfiki 

relacji między sferami sacrum i profanum w Polsce. Pierwsza, wyseparowana grupa 

zmiennych miała charakter aksjologiczny i związana jest z deklarowanym przez obywateli 

stosunkiem do systemu wartości religijnych. Druga odwoływała się do wpływu czynników 

instytucjonalnych, uwarunkowanych kształtem deklarowanej aktywności religijnej badanych 

oraz sposobami jej przejawiania się. 

Drugi ze wskazanych nurtów to marketing polityczny. Interesująca mnie w tym 

nurcie problematyka oscylowała przede wszystkim wokół mechanizmów budowania relacji 

pomiędzy podmiotami politycznymi a wyborcami. Szczególną uwagę poświęciłam również 

procesom wyłaniania się przywództwa politycznego. Polskie kampanie wyborcze oraz same 

wybory były dla mnie każdorazowo źródłem inspiracji badawczych i kontekstem odniesień 

podejmowanych refleksji nad skutecznością poszczególnych mechanizmów w konkretnych 

potyczkach wyborczych. 

W artykule „Tradycyjne i współczesne podejścia do procesu wyłaniania się 

przywództwa politycznego”13 dokonałam zestawienia i szczegółowej analizy tradycyjnych i 

współczesnych podejść do procesu wyłaniania się przywództwa politycznego, porządkując 

rozważania i badania w cztery nurty: podmiotowy, sytuacyjny, relacyjny oraz reaktywny. 

Takie ich zestawienie umożliwiło ukazanie ewolucji w badaniach tego obszaru. Ostatni rodzaj 

przywództwa – reaktywne – jest moją autorską koncepcją, która została szczegółowo opisana 

w pracy „Reactive political leadership”14. Podejmując analizę dotychczasowych podejść do 

procesu wyłaniania się przywództwa politycznego należy zauważyć, że w XXI wieku, kiedy 

najintensywniej dokonało się urynkowienie polityki, są one już niewystarczające. Współpraca 

między liderem i jego zwolennikami jest determinowana kontekstem kulturowym, 

                                                           
12 Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik, Religiosity and electoral participation. The case of Poland, 

“Studia Methodologica”, 38, summer 2014, s. 6-23. 
13 Agnieszka Turska-Kawa, Tradycyjne i współczesne podejścia do procesu wyłaniania się przywództwa 

politycznego, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 38, 2013, s. 131-152. 
14 Agnieszka Turska-Kawa, Reactive political leadership, “Political Preferences”, 4, 2013, s. 115-131. 
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społecznym, specyficzną sytuacją polityczną danego czasu, wzorami zachowań społecznych. 

Rozwój nowych technologii informacyjnych oraz upowszechnienie się środków 

komunikowania masowego wprowadziły kolejne ogniwo do analizowanego procesu, 

wymuszone zmianami cywilizacyjnymi. Zmiany te zainicjowały procesy kształtujące czwarty 

nurt wyłaniania się przywództwa politycznego, który nazwałam reaktywnym. Reaktywność 

jest procesem aktywnego zarządzania zmianą wizerunku przywódcy dokonywanego na 

potrzeby ewoluujących preferencji społecznych i upowszechnianego za pośrednictwem 

mediów. 

 W problematykę wyłaniania się przywództwa politycznego wpisuje się również 

artykuł „Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego 

zwolennikami”15. Poddałam w nim analizie ważne mechanizmy odpowiedzialne za 

kształtowanie się relacji pomiędzy przywódcą politycznym a jego zwolennikami: 

komplementarność potrzeb, zasadę podobieństwa w odniesieniu zarówno do poznawczego, 

jak i cechowego podobieństwa lidera i jego sympatyków oraz relację charyzmatyczną, w 

której charyzmę postrzegam nie jako cechę pojedynczego lidera, ale jako wytwór społecznej 

percepcji większej grupy ludzi. Empiryczną weryfikację tez zawartych w artykule stanowi 

analiza relacji pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a jego zwolennikami, przedstawiona w 

artykule „Fenomen przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w kontekście specyfiki elektoratu 

Prawa i Sprawiedliwości”16. 

W artykule „Polityka z ludzką twarzą. Narracja jako element wizerunku 

politycznego”17 podjęłam się analizy szczególnego mechanizmu kreowania wizerunku 

politycznego, mianowicie narracji. Mając na uwadze wyniki licznych badań, które dowodzą, 

że narracyjny sposób myślenia i ujmowania świata społecznego silniej wzbudza motywacje i 

uczucia jednostek, podjęłam się refleksji nad obecnością w polskim dyskursie politycznym 

narracji, ich społecznym znaczeniem i skutecznością w kontekście wyborczym. Z kolei w 

pracy „Teoretyczne aspekty kreacji negatywnego wizerunku politycznego”18 zaprezentowałam 

analizę fundamentalnych kontekstów działań podejmowanych w ramach procesów kreacji 

                                                           
15 Agnieszka Turska-Kawa, Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego 

zwolennikami, [w:] M. Hartlińskiego (red.), Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, seria wydawnicza 

"Forum Politologiczne", tom 15, Olsztyn 2013, s. 49-76.  
16 Agnieszka Turska-Kawa, Fenomen przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w kontekście specyfiki elektoratu 

Prawa i Sprawiedliwości, [w:] D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice, Remar 2014, s. 

157-176. 
17 Agnieszka Turska-Kawa, Polityka z ludzką twarzą. Narracja jako element wizerunku politycznego, [w:] B. 

Bokus, Z. Kloch (red.), Język, poznanie, komunikacja. Teksty i interpretacje, Wydawnictwo Lexem, Warszawa 

2013, s. 209-332. 
18 Agnieszka Turska-Kawa, Teoretyczne aspekty kreacji negatywnego wizerunku politycznego, „Roczniki Nauk 

Społecznych (Annals of Social Sciences)”, 1, 2014, s. 137-154.  
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negatywnego wizerunku podmiotu politycznego oraz próbę nakreślenia granic tych obszarów. 

Wśród najważniejszych odniesień przestawiłam wymiary: psychologiczny, aksjologiczny, 

komunikacyjny oraz normatywny. 

Polskie wybory były dla mnie również inspiracją dla autorskich badań empirycznych. 

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule „Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych 

w poszczególnych elektoratach”19 jest percepcja nasycenia określonymi emocjami kampanii 

wyborczych 2011 roku poszczególnych partii politycznych (N=403). Mając na uwadze 

wszelkie trudności związane z pomiarem emocji ukierunkowałam skonstruowane narzędzie 

na generalny odbiór emocjonalny kampanii określonego podmiotu. W artykule „Marka 

idealnej partii politycznej w opinii wyborców o różnych preferencjach ideologicznych i 

partyjnych”20 podjęłam się badań, które stanowią swoiste novum w polskiej literaturze. Ich 

fundamentem było założenie, że wyborcy postrzegają partie polityczne w kategoriach cech 

charakterystycznych dla ludzi, nadając im unikalne tożsamości. W badaniach diagnozie 

poddałam „osobowość” idealnej partii politycznej. Cele, których podjęłam się w badaniu 

(N=1088) ukierunkowane zatem zostały na diagnozę „osobowości” idealnych partii 

politycznych w opinii jednostek o odmiennych preferencjach ideologicznych (lewica, 

centrum, prawica) i w opinii różnych elektoratów oraz istotnych różnic między tymi grupami. 

Kolejny artykuł w nurcie badań empirycznych „Profile psychologiczne kandydatów na 

prezydenta RP”21 odwoływał się do poznawczych elementów budowania więzi na linii 

polityk-jego zwolennicy. Mając na uwadze specyficzny wymiar wyborów Prezydenta RP, 

które dla obywateli stają się szczególnym spektaklem dobrze znanych zazwyczaj osobistości 

polityki, w artykule przedstawiłam badania własne (N=379), mające na celu identyfikację 

kluczowych czynników, przez pryzmat których wyborcy postrzegali kandydatów w elekcji 

prezydenckiej 2010 roku. Zdiagnozowane w przeprowadzonym badaniu czynniki stały się 

fundamentem zaprojektowanych przeze mnie profili psychologicznych poszczególnych 

kandydatów, uwzględniających obraz podmiotów w percepcji ich zwolenników, sympatyków 

innego kandydata oraz jednostek, które zdecydowały się na absencję w I turze wyborów 

prezydenckich.  

                                                           
19 Agnieszka Turska-Kawa, Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych w poszczególnych elektoratach [w:] A. 

Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2012, s. 

151-168. 
20 Agnieszka Turska-Kawa, Marka idealnej partii politycznej w opinii wyborców o różnych preferencjach 

ideologicznych i partyjnych, „Political Preferences”, 5, 2013, s. 29-47. 
21 Agnieszka Turska-Kawa, Profile psychologiczne kandydatów na prezydenta RP, [w:] J. Okrzesik, W. 

Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, 133-154. 
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Swoje obserwacje dotyczące rywalizacji wyborczej zawarłam w artykułach 

„Rywalizacja w wyborach prezydentów miast „po ślunsku”22 odnoszącym się do wyborów 

prezydentów miast w 2010 roku oraz „Kampania wyborcza Jarosława Kaczyńskiego w 

wyborach prezydenckich 2010”23. Podejmowałam również analizę kampanii amerykańskiej, 

co zostało przedstawione w artykułach „2008 US Presidential Election. Modernisation and 

Profesionalisation of Election Campaigns”24 (współautor M. Mazur) oraz „Psychological 

aspects of the U.S. election campaign”25, przy czym pierwszy artykuł podejmował 

rywalizację wyborczą w 2008 roku, drugi – w 2012. Działania w tych dwóch kampaniach 

były dla mnie inspiracją dla analizy procesów modernizacji i profesjonalizacji kampanii 

wyborczych oraz próbą uchwycenia dynamiki transformacji w procesie amerykańskiego 

komunikowania politycznego oraz trendów globalnych zmian profesjonalizacyjnych. 

Szczególne miejsce poświęciłam w nich modelowi psychologicznemu zachowań wyborczych, 

wskazując szereg działań, które stanowiły wyraz jego założeń.  

W artykule „Tożsamość miejsca w strategiach polskich organizacji regionalnych”26 

poddałam analizie mechanizm stanowiący motor wielu ugrupowań regionalnych, 

niejednokrotnie ukierunkowanych politycznie w swej działalności, mianowicie świadomość 

regionalną oraz tożsamość narodową. Odwołania do tożsamości narodowej są obecne 

niemalże w każdym dyskursie społecznym inicjowanym przez ugrupowania regionalne, nie są 

jednak jednoznaczne w ich polityce. Ukierunkowując swoje działania i cele na region i jego 

mieszkańców działania te są rozmaicie stratyfikowane względem ich identyfikacji z narodem 

jako całością. W artykule zarysowałam trzy fundamentalne strategie stosowane przez 

organizacje regionalne w płaszczyźnie budowania relacji między proponowanymi przez nie 

postulatami a tożsamością narodową: autonomizm regionalny – podkreślający kategoryczną 

identyfikację z regionem, przekładającą się na aktywność zmierzającą do zapewnienia mu 

pełnej autonomii; dychotomię narodowo-regionalną – wskazująca na równoległe poczucie 

                                                           
22 Agnieszka Turska-Kawa, Rywalizacja w wyborach prezydentów miast „po ślunsku”. Przykład Katowic i 

Chorzowa, [w:] Ł. Tomczak (red.), Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, 

Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 26 – 46. 
23 Agnieszka Turska-Kawa, Kampania wyborcza Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010, [w:] 

J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, 

s. 289-306. 
24 Marek Mazur, Agnieszka Turska-Kawa, 2008 US Presidential Election. Modernisation and Profesionalisation 

of Election Campaigns, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 6, 2013 (artykuł w języku polskim został 

opublikowany w: Agnieszka Turska-Kawa, Marek Mazur, Modernizacja i profesjonalizacja kampanii 

wyborczych. Kampania prezydencka w USA w 2008 roku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”,6 , 2010, s. 

27-53). 
25 Agnieszka Turska-Kawa, Psychological aspects of the U.S. election campaign, „Slovac Journal of Political 

Sciences”, 3, 2013, s. 210-228. 
26 Agnieszka Turska-Kawa, Tożsamość miejsca w strategiach polskich organizacji regionalnych, „Roczniki 

Nauk Społecznych”, 41(1), 2013, s. 35-51. 
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przynależności do narodu oraz wspólnoty regionalnej oraz dominantę narodową – w której 

tożsamość regionalna jest częścią tożsamości narodowej, a działania na rzecz pielęgnowania 

kultury regionu są środkiem na rzecz służby ojczyźnie.  

Ostatni artykuł w nurcie marketingowym to Communication function of elections”27 

(współautor W. Wojtasik). Celem tego artykułu było opisanie jednej z podstawowych funkcji 

wyborów realizowanej zarówno na płaszczyźnie normatywnej, jak i empirycznej – funkcji 

komunikacyjnej, w kontekście zmian zachodzących zarówno w strukturze społeczeństw 

zachodnich, zmian sposobów i strategii komunikowania politycznego, jak i ewolucji form 

partycypacji wyborczej. Współcześnie, poprzez komunikacyjną funkcję wyborów rozumie się 

wywoływanie takiego rodzaju interakcji pomiędzy podmiotami procesu wyborczego, które za 

pomocą nieprzypadkowych komunikatów i zaplanowanych kanałów komunikowania 

ukierunkowują decyzje wyborców. 

 Trzeci ze wskazanych nurtów prowadzonych przeze mnie badań i analiz naukowo- 

badawczych oscylował wokół problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Swoją uwagę 

zogniskowałam przede wszystkim na oddolnych procesach kształtowania się społeczeństwa 

obywatelskiego w odniesieniu do specyficznych kompetencji, motywacji, potrzeb oraz ich 

uwarunkowań i konsekwencji. Artykuł „The (dis)alienating function of the media. The role of 

mass media in building a civil society”28 jest poszerzeniem kontekstu interpretacyjnego badań 

przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej (N=900). W pracy podjęłam refleksję nad 

związkami pomiędzy poczuciem alienacji a użytkowaniem środków masowego 

komunikowania. Stawiając tezę, że poziom poczucia alienacji implikuje poziom aktywności 

społeczno-politycznej obywateli, to poszerzenie analizy roli mediów zostało ukierunkowane 

na ich znaczenie dla procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego. W artykule 

„Społeczna recepcja partycypacyjnej płaszczyzny demokracji w świetle koncepcji kontraktu 

psychologicznego”29 podjęłam się adaptacji na grunt nauk politycznych koncepcji dotychczas 

szeroko wykorzystywanej w obszarze zarządzania, mianowicie teorii kontraktu 

psychologicznego. Jej założenia spinają klamrą relacje pomiędzy substancjalnym, 

proceduralnym oraz partycypacyjnym modelem demokracji i tłumaczą różne kierunki 

zachowań politycznych w odniesieniu do dynamiki kształtu kontraktu psychologicznego 

zawiązywanego pomiędzy obywatelami a władzą. Artykuł „Wybory samorządowe w 

                                                           
27 Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik, Communication function of elections, „Communication 

Today”, rocznik IV, 1, 2013, s. 37-47. 
28 Agnieszka Turska-Kawa, The (dis)alienating function of the media. The role of mass media in building a civil 

society, „Psychology of Language and Communication”, 15(2), 2011, s. 175-201. 
29 Agnieszka Turska-Kawa, Społeczna recepcja partycypacyjnej płaszczyzny demokracji w świetle koncepcji 

kontraktu psychologicznego, [w:] „Rocznik Nauk Politycznych”, 1(13), 2010, s. 81-104. 
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świadomości społecznej – postawy, zaangażowanie, percepcja „30 przedstawił sferę motywacji 

i zaangażowania obywatelskiego w wyborach samorządowych. Poszukując wyznaczników 

swoistej „obywatelskości” scharakteryzowałam w nim również obywateli, dla których 

wybory samorządowe są najistotniejsze pośród wszystkich innych elekcji. W pracy „Political 

activation of young people. On the importance of the humanities for social practice”31 swoją 

uwagę zogniskowałam na obywatelskich kompetencjach politycznych osób młodych, które 

jak dowodzą różne badania i analizy prezentują słabszy poziom aktywności wyborczej. W 

zrealizowanych samodzielnie i zamieszczonych na łamach artykułu badaniach empirycznych 

przeprowadzonych wśród osób w wieku 18-19 lat (N=453), dla których zbliżające się 

wówczas elekcje samorządowa oraz prezydencka miały być pierwszymi, w których mogliby 

skorzystać z przysługującego im czynnego prawa wyborczego. Postawione cele badawcze 

odwoływały się z jednej strony do diagnozy stopnia gotowości do aktywności wyborczej, 

preferencji politycznych oraz intensywności zainteresowania polityką młodych ludzi, z 

drugiej, na określeniu uwarunkowań badanego stanu. Na kanwie dość pesymistycznych 

wniosków płynących z przeprowadzonych w artykule badań zainicjowałam projekt naukowo-

badawczy „Aktywność polityczna młodych”. Do projektu zaprosiłam doktorantów, młodych 

naukowców, praktyków, działaczy, którzy podjęli się diagnozy poziomu aktywności 

społeczno-politycznej młodych ludzi w różnych obszarach, jak i analizy uwarunkowań tej 

aktywności. W projekcie uczestnicy podjęli się m.in. analizy zawartości treści odnoszących 

się bezpośrednio do młodych w programach partii politycznych, przekazów medialnych, 

skierowanych do młodszych obywateli, młodzieżowych organizacji politycznych czy 

organizacji, w których młodzież zdobywa doświadczenie i kompetencje ważne w 

perspektywie budowania społeczeństwa obywatelskiego czy aktywności politycznej. W tomie 

znajdują się również artykuły odnoszące się do ważnych kwestii z ówczesnego czasu: 

kontekstu społecznego podpisania umowy ACTA oraz wprowadzenia systemu kwotowego na 

listy wyborcze. Wyniki prac zostały zamieszczone w tomie pod moją redakcją „Młodzi o 

polityce. Idee-Instytucje-Obywatele”32. Poszukując ważnych moderatorów aktywności 

                                                           
30 Agnieszka Turska-Kawa, Wybory samorządowe w świadomości społecznej – postawy, zaangażowanie, 

percepcja, [w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Wybory samorządowe w Polsce 2010, Wydawnictwo 

REMAR, Katowice 2011, s. 27-42. 
31 Agnieszka Turska-Kawa, Political activation of young people. On the importance of the humanities for social 

practice, [w:] B. Bokus (red.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, MATRIX 

Publishers, Warszawa 2011, 267-280 (artykuł ukazał się w polskiej wersji językowej w: Agnieszka Turska-

Kawa, Aktywizacja polityczna młodych [w:] A. Turska-Kawa (red.), Młodzi o polityce. Idee-Instytucje-

Obywatele, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 11-22). 
32 Agnieszka Turska-Kawa (red.), Młodzi o polityce. Idee-Instytucje-Obywatele, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2012, ss. 254. 
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obywatelskiej zwróciłam uwagę na zaufanie polityczne. W artykule „Political trust and 

electoral behaviour”33, przyjmując tezę za Tadeuszem Godlewskim, że zaufanie spełnia 

funkcję aktywizującą obywateli jako ogniwo spajające różne składniki kompetencji 

obywatelskich, stwarza możliwości uczestnictwa w demokracji proceduralnej i 

deliberatywnej, przeanalizowałam miejsce zaufania w różnych modelach zachowań 

wyborczych (socjologicznym, psychologii społecznej, ekonomicznym). Przedstawiłam 

również fragment własnych badań empirycznych prezentujących relacje pomiędzy 

nieufnością polityczną a zachowaniami wyborczymi. Artykuł „Social Dangers of European 

Integration”34 podejmuje analizę społecznych zagrożeń wynikających z konsolidacji 

społeczeństwa (m.in. anomii, alienacji politycznej) w kontekście unijnych procesów 

integracyjnych. Ostatni artykuł w tej części „Obywatelskie kompetencje polityczne” (we 

współautorstwie D. Plecki oraz W. Wojtasika, czasopismo znajdujące się na liście ERIH - The 

European Reference Index for the Humanities), którego przedmiotem są różne wymiary 

obywatelskich kompetencji politycznych - aksjologiczny, psychologiczny i systemowy – miał 

na celu kompleksowe spojrzenie na zjawisko kompetencji zarówno z perspektywy obywatela 

– jego umiejętności, zdolności i wiedzy możliwej do wykorzystania na rzecz budowania 

społeczno-politycznych struktur demokratycznych, jak i szerszej struktury społeczno-

systemowej, w ramach której jednostka funkcjonuje. Przedmiotem mojej analizy był wymiar 

psychologiczny, który poprzez zespół zindywidualizowanych dyspozycji osobowościowych 

decyduje o chęci i możliwościach podejmowania świadomego działania lub o jego 

zaniechaniu. Zaproponowane kompleksowe ujęcie pozwala spojrzeć na wewnętrzną strukturę 

obywatelskich kompetencji politycznych, w ramach której wszystkie jej wymiary wzajemnie 

na siebie oddziałują, tworząc dynamikę zmiany oraz wielowymiarowy proces ich 

kształtowania się. 

 Ważnym elementem mojej pracy naukowej w powyższych obszarach była empiryczna 

analiza danych. Obserwacje i refleksje naukowe często opierałam na badaniach 

empirycznych. Samodzielnie projektowałam procesy badawcze, tworzyłam narzędzia 

wykorzystywane w badaniach, opracowywałam wyniki z wykorzystaniem programów analizy 

danych. W opublikowanych artykułach wykorzystywałam zarówno autorskie narzędzia 

                                                           
33 Agnieszka Turska-Kawa, Political trust and electoral behaviour, „Polish Political Science Yearbook”, 

2013/XLII (5), s. 91-108 (artykuł w języku polskim ukazał się w: Agnieszka Turska-Kawa, Zaufanie polityczne 

a zachowania wyborcze [w:] D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI 

wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2012, s.174-189). 
34 Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik, Social Dangers of European Integration, „Przegląd 

Politologiczny” 3, 2013, s. 155-171. 
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badawcze (Skalę Poczucia Alienacji35, różne skale dyferencjału semantycznego36, wskaźnik 

nieufności politycznej37), jak i narzędzia mające ważne miejsce w obszarze przedmiotowej 

empirii w literaturze naukowej (NEO-PI-R38, NEO-FF-I Paula T. Costy oraz Roberta McCrae, 

HEXACO Kibeom Lee oraz Michaela C. Aschtona39, Skala Samooceny SES40, Skala 

Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)41, Test Orientacji Życiowej LOT-R42, Inwentarz 

Stanu i Cechy Lęku - arkusz X-2)43. Opracowując samodzielnie badania posługiwałam się 

                                                           
35 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli 

w wyborach do sejmu 2011 roku, „Preferencje Polityczne”, 3, 2012, s. 145-158; Agnieszka Turska-Kawa, 

Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki”, 

„Preferencje Polityczne”, 2, 2011, s. 165-186; Agnieszka Turska-Kawa, The (dis)alienating function of the 

media. The role of mass media in building a civil society, „Psychology of Language and Communication”, vol. 

15 no 2, 2011, s. 175-201; Agnieszka Turska-Kawa, A sense of alienation of the unemployed on the example of 

the inhabitants of the Silesian Voivodeship, [w:] Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová (red.), Sociálna práca, 

manažment a ekonómia - s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb, 

Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2012, s. 338-349; Agnieszka Turska-Kawa, 

Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku [w:] R. Glajcar, W. 

Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku, Wydawnictwo, s. 97-118. 
36 Agnieszka Turska-Kawa, Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych w poszczególnych elektoratach [w:] A. 

Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, Katowice 2012, s. 151-168; Agnieszka Turska-

Kawa, Profile psychologiczne kandydatów na prezydenta RP, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory 

prezydenckie w Polsce 2010, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, s. 133-154. 
37 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Political trust and electoral behaviour, „Polish Political Science Yearbook”, 

XLII (5), 2013, s. 91-108. 
38 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies, „Romanian 

Journal of Political Science”, 13(2), winter 2013, s. 69-107; Agnieszka Turska-Kawa, Osobowościowe 

uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2013, ss. 228. 
39 Agnieszka Turska-Kawa, Marka idealnej partii politycznej w opinii wyborców o różnych preferencjach 

ideologicznych i partyjnych, „Political Preferences”, 5, 2013, s. 29-47. 
40 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. 

Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122; Agnieszka Turska-

Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku [w:] R. 

Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku, Wydawnictwo REMAR, 

Katowice 2010, s. 97-118. 
41 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. 

Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122; Agnieszka Turska-

Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku [w:] R. 

Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku, Wydawnictwo REMAR, 

Katowice 2010, s. 97-118; Agnieszka Turska-Kawa, Percepcja istotności wyborów samorządowych a 

partycypacja polityczna, [w:] M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.) „Rola samorządu terytorialnego w 

modernizacji Polski”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 328-347. 
42 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. 

Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122; Agnieszka Turska-

Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku [w:] R. 

Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku, Wydawnictwo REMAR, 

Katowice 2010, s. 97-118; Agnieszka Turska-Kawa, Percepcja istotności wyborów samorządowych a 

partycypacja polityczna, [w:] M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.) Rola samorządu terytorialnego w 

modernizacji Polski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 328-347. 
43 Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. 

Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122; Agnieszka Turska-

Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku [w:] R. 

Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 roku, Wydawnictwo REMAR, 

Katowice 2010, s. 97-118; Agnieszka Turska-Kawa, Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność 

wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. 
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różnymi metodami analizy danych, których wybór podyktowany był celami badawczymi 

postawionymi w pracach. Były to m.in. analiza czynnikowa44, analiza skupień metodą 

dwustopniowego grupowania45, analiza skupień metodą k-średnich46, jednoczynnikowa 

analiza wariancji ANOVA47, test t-Studenta48, współczynnik korelacji Pearsona49 oraz testy 

post-hoc (Gamesa-Howella, Tukey`a).  

Swoje refleksje naukowe oraz przeprowadzone badania empiryczne prezentowałam na 

licznych konferencjach i seminariach naukowych. Pozwoliło mi to poddać publicznej dyskusji 

i krytyce prezentowane w badaniach tezy i kierunki analiz, co wpłynęło na ostateczny ich 

kształt. W 2010 roku brałam udział w następujących wydarzeniach naukowych „Humanistyka 

dzisiaj” (org. Akademia Artes Liberales)50, „Ewolucja systemu politycznego. Nowe 

wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia” (org. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu)51, „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” (org. Polskie 

Towarzystwo Nauk Politycznych o. Katowice)52; „Perspektywy demokracji w Polsce” (org. 

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)53, „Uwarunkowania kształtowania 

strategii wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na przykładzie 

okręgu dolnośląsko-opolskiego” (org. Uniwersytet Wrocławski)54 oraz „Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski” (org. Uniwersytet Śląski)55. W 2011 roku 

                                                                                                                                                                                     
Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w Polsce i Europie, Wydawnictwo TNOiK, 

Toruń 2010, 293-308.  
44 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies, „Romanian 

Journal of Political Science”, vol. 13, no. 2, winter 2013, s. 69-107. 
45 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych Studium województwa 

śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013; Agnieszka Turska-Kawa, Profile psychologiczne 

kandydatów na prezydenta RP, [w:] J. Okrzesik, W. Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, 

Wydawnictwo REMAR, Katowice 2011, s. 133-154. 
46 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 roku [w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 

2009 roku, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2010, s. 97-118.  
47 M.in. Agnieszka Turska-Kawa, Marka idealnej partii politycznej w opinii wyborców o różnych preferencjach 

ideologicznych i partyjnych, „Political Preferences”, 5, 2013, s. 29-47; Agnieszka Turska-Kawa, The 

(dis)alienating function of the media. The role of mass media in building a civil society, „Psychology of 

Language and Communication”, 15(2), 2011, s. 175-201. 
48 Agnieszka Turska-Kawa, Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w 

wyborach do sejmu 2011 roku, „Preferencje Polityczne”, 3, 2012, s. 145-158. 
49 Agnieszka Turska-Kawa, Preferowany ład społeczno-polityczny w państwie a zachowania wyborcze w elekcji 

parlamentarnej 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 35, 2012, s. 42-61; Agnieszka Turska-

Kawa, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, „Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-

Zachowania”, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 101-122. 
50 Autorskie wystąpienie: O znaczeniu humanistyki dla praktyki społecznej. 
51 Autorskie wystąpienie: Psychologiczne uwarunkowania preferencji w zakresie systemu politycznego w Polsce 

w świetle badań empirycznych. 
52 Autorskie wystąpienie: Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych. 
53 Autorskie wystąpienie: Specyfika motywacji w aktywności politycznej. 
54 Autorskie wystąpienie: Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 

roku. 
55 Autorskie wystąpienie: Percepcja istotności wyborów samorządowych a partycypacja polityczna. 
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uczestniczyłam w konferencjach „Odpowiedzialność: ujęcie interdyscyplinarne” (org. 

Akademia Artes Liberales)56, „Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo” (org. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)57 oraz „Preferencje polityczne 2010. Postawy-

Identyfikacje-Zachowania” (org. Uniwersytet Wrocławski)58. W kolejnym 2012 roku 

przedstawiałam swoje analizy podczas następujących wydarzeń naukowych: „Stereotypy z 

perspektywy nauk humanistycznych i społecznych” (org. Akademia Artes Liberales)59, 

„Sociálna práca, manažment a ekonómia – z aplikáciou na podmienky trvalo udržatel`ného 

rozvoja sociálnych služieb” (org. Katolicka Univerzita v Ružomberku)60 oraz II 

Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego 

świata” (org. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu)61. W 2013 roku uczestniczyłam w seminarium nt „Regionalna scena polityczna - 

wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010” (org. Uniwersytet 

Wrocławski)62. W 2014 roku brałam udział w wydarzeniach takich jak: „Promocja i 

budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” (org. Fundacja Rozwoju 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)63, „Upodmiotowiony wyborca versus uprzedmiotowiony 

obywatel” (org. Uniwersytet Wrocławski)64 oraz III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego A.D. 2014” (org. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)65 

Jako jedno z moich najważniejszych osiągnięć uznaję zainicjowanie ogólnopolskiego 

projektu naukowo-badawczego pt. „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-

Zachowania”. Projekt rozpoczął się w 2009 roku, obecnie biorą w nim aktywny udział 

badacze z 9 liczących się ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, 

Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jaka Pawła II, Uniwersytet 

                                                           
56 Autorskie wystąpienie: Media a praktyka. Odpowiedzialność za słowo. 
57 Autorskie wystąpienie: Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. 
58 Autorskie wystąpienie: Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście modelu 

„Wielkiej Piątki.  
59 Autorskie wystąpienie: Stereotyp polityka w oczach młodzieży. 
60 Autorskie wystąpienie: A sense of alienation of the unemployed on the example of the inhabitants of the 

Silesian Voivodeship. 
61 Autorskie wystąpienia: Profile psychologiczne kandydatów na prezydenta RP oraz Poczucie alienacji jako 

zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku. 
62 Autorskie wystąpienie: Kto głosuje w wyborach do sejmików wojewódzkich? Społeczno-psychologiczny rys 

biernych i aktywnych w elekcji 2010 roku. 
63 Autorskie wystąpienie: Zasady i metody skutecznej promocji szkoły w środowisku lokalnym. Dobre praktyki i 

najczęściej popełniane błędy 
64 Autorskie wystąpienie: Psychograficzna segmentacja rynku wyborczego. 
65 Autorskie wystąpienie: Uwarunkowania frekwencji w wyborach samorządowych. 
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Warmiński-Mazurski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet 

Śląski). Projekt obejmuje coroczne badania empiryczne na reprezentatywnej próbie dorosłych 

obywateli (N>1000), statystyczne opracowanie danych oraz szczegółową ich interpretację w 

różnych bieżących kontekstach społeczno-politycznych. Wartość naukowa badań oraz duże 

zainteresowanie projektem sprawiły, że powołałam czasopismo „Preferencje Polityczne”, 

które od 2013 roku (po nawiązaniu współpracy międzynarodowej) zmieniło nazwę na 

„Political Preferences”. Od początku jego istnienia pełnię funkcję Redaktor Naczelnej, 

organizując prace redakcji. Jestem również redaktorem naukowym numerów: 1/2010, 2/2011, 

3/2012, 4/2013, 5/2013, 9/2014. 

 Od 2013 roku podjęłam proces umiędzynarodowienia czasopisma. Zaprosiłam do 

Rady Naukowej badaczy z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych66, jak również 

grono recenzentów poszerzyło się o badaczy spoza granic Polski67. Zaprosiłam do współpracy 

badawczej, której wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma, autorów z 

europejskich ośrodków naukowych. W numerze 4/2013 napisali badacze z University of 

Ljubljana (Słowenia), University of Matej Bel (Słowacja) oraz z University of St. Cyril and 

Methodius in Trnava (Słowacja). Z kolei numer 9/2014 jest wynikiem współpracy 

międzynarodowej, w ramach której podjęto analizę europejskich kampanii wyborczych w 

elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Na łamach czasopisma swoje wyniki 

opublikowali badacze z ośrodków naukowych w Słowenii (University of Ljubljana), Rumunii 

(Babes-Bolyai University), Litwie (Mykolas Romeris University), Chorwacji (Zagreb 

University) oraz w Czechach (Masaryk University).  

 W swojej pracy naukowej mam doświadczenie w procesie integracji środowiska 

badaczy wokół różnych projektów tematycznych. Jako fundamentalny przykład przywołam 

powyżej opisany projekt „Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” 

zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.  Ponadto, kierowałam zespołem 

(wraz z W. Wojtasikiem) podejmującym wszechstronną analizę wyborów parlamentarnych 

2011 roku, którego wyniki ukazały się w monografii zbiorowej pod przedmiotowym 

                                                           
66 prof. dr hab. Slavomir Magál (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia), prof. dr hab. Jozef Matúš 

(University of St. Cyril and Methodius, Slovakia), prof. dr hab. Dusan Pavlu (Higher School of Hospitality 

Management, Czech Republic) prof. dr hab. Libor Pavera (Higher School of Hospitality Management, Czech 

Republic), prof. dr hab. Dana Petranová (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia), prof. dr hab. Olga 

Prokopenko (Sumski National University, Ukraine), dr Marcjanna Augustyn (University of Hull, England), prof. 

Jana Galera Matúšová (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia) 
67 m.in. Prof. dr hab. Jaroslav Světlík (Univerzita Konštantína Filozofa in Nitre), dr hab. Miroslav Zelinský, CSc. 

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), prof. dr hab. Ľudmila Čábyová (University of St. Cyril and Methodius 

in Trnava, Slovakia), prof. dr hab. Norbert Vrabec (University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia) 
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tytułem68. Kierowałam także zespołem podejmującym problematykę miejsca młodych ludzi w 

przestrzeni politycznej, którego analizy zostały przedstawione na łamach pracy pod moją 

redakcją Młodzi o polityce. Idee-Instytucje-Obywatele69. Zespołową działalność integracyjną 

oraz organizacyjną realizowałam również będąc członkiem Komitetów Organizacyjnych 

konferencji naukowych: IV Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, 2015, Wisła 

(org. Uniwersytet Śląski), „Preferencje polityczne 2009. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, 

2010, Katowice, (org. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Katowice), „Oblicza 

transformacji”, 2010, Katowice, (org. OK Polskiego Towarzystwa Naukowego), „Znaczenie 

humanistyki dla praktyki społecznej”, 2010, Warszawa, (org. Akademia Artes Liberales), 

panele podczas II Kongresu Politologii w Poznaniu, 2012. 

 W ramach aktywności w zespołach naukowych brałam udział  w realizacji grantów 

naukowo-badawczych. W latach 2009-2010 byłam wykonawcą grantu ministerialnego nt 

Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach (nr 38674). W jego 

ramach podjęłam się analizy zawartości Internetu w okresie pół roku przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Na potrzeby badania skonstruowałam klucz 

kategoryzacyjny według którego podjęłam się analizy zgromadzonych materiałów na temat 

rywalizacji przedwyborczej w mediach elektronicznych. Wyniki tych analiz zostały 

zamieszczone w dwóch kontekstach analizy w artykułach: „The faces of the Polish political 

parties on the Internet in the context of the campaign for the European Parliament in 2009”70 

oraz “Dychotomia wizerunkowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w 

mediach. Analiza materiałów internetowych w kontekście wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 roku”71. 

 W 2010 roku byłam wykonawczynią grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt 

Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce 

zrealizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii 

Spójności”. W ramach projektu podjęłam się analizy poczucia alienacji mieszkańców 

                                                           
68 Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, REMAR, Katowice 2012.  
69 Agnieszka Turska-Kawa (red.), Młodzi o polityce. Idee-Instytucje-Obywatele, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2012, ss. 254. 
70Agnieszka Turska-Kawa, The faces of the Polish political parties on the Internet in the context of the campaign 

for the European Parliament in 2009 [w:] M. Kolczyński (red.), The Picture of the European Parliament 

Elections (2009) In the Polish Media. Analysis of the Media Content, Gnome – Wydawnictwa Naukowe i 

Artystyczne, Katowice 2010, ss. 120-135. 
71 Agnieszka Turska-Kawa, Dychotomia wizerunkowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w 

mediach. Analiza materiałów internetowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, 

[w:] A. Hess, K. Kowalczyk, K. Sobolewska-Myślik (red.), Polska scena polityczna. Środowiska - komunikacja 

polityczna - strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.  
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Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wychodząc z założenia, że status społeczno-

ekonomiczny jest jednym z ważnych uwarunkowań poczucia alienacji jednostek. Wyniki 

zostały zamieszczone w artykule „Poczucie alienacji mieszkańców z terenów Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej”72. Rozszerzeniem badań było przeanalizowanie ich wyników 

w kontekście bezrobocia i kompetencji społecznych w artykule „A sense of alienation of the 

unemployed on the example of the inhabitants of the Silesian Voivodeship”73, który został 

zaprezentowany podczas seminarium odbytego 20 marca 2012 w Dolnym Kubinie (Słowacja, 

org. Uniwersytet Katolicki w Ružomberku) oraz opublikowany w monografii 

pokonferencyjnej.  

 Brałam również aktywny udział w grancie nt Regionalna scena polityczna - wzorce 

rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010 (N116 491740) realizowanym w 

Uniwersytecie Wrocławskim. Do moich zadań należała analiza różnic psychologicznych i 

społecznych między obywatelami, którzy w wyborach do sejmików w 2010 roku 

prezentowali odmienne zachowania wyborcze. Wyniki tej refleksji zostały opublikowane w 

artykule „Kto głosuje w wyborach do sejmików wojewódzkich? Społeczno-psychologiczny rys 

biernych i aktywnych w elekcji 2010 roku”74 oraz wygłoszone podczas seminarium 

naukowego w Uniwersytecie Wrocławskim 18 kwietnia 2013 w referacie pod tym samym 

tytułem.  

 W swojej pracy zawodowej odbyłam dwa staże naukowo-badawcze. Pierwszy miał 

miejsce w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i 

Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim pod opieką prof. dr hab. Barbary Bokus (2009-

2010). W ramach stażu prowadziłam ze studentami autorski projekt empiryczny nt.  

„Poczucie alienacji. Studium empiryczne”. Projekt zakończył się otwartym seminarium, na 

którym studenci prezentowali swoje części projektu.  

Drugi staż odbyłam w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas (2013-2014). 

                                                           
72 Agnieszka Turska-Kawa, Poczucie alienacji mieszkańców z terenów Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, [w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref 

ekonomicznych i klastrów w Polsce, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2010, s. 155-176. 
73 Agnieszka Turska-Kawa, A sense of alienation of the unemployed on the example of the inhabitants of the 

Silesian Voivodeship, [w:] Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová (red.), Sociálna práca, manažment a ekonómia - s 

aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb, Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, Ružomberok 2012, s. 338-349.  
74 Agnieszka Turska-Kawa, Kto głosuje w wyborach do sejmików wojewódzkich? Społeczno-psychologiczny rys 

biernych i aktywnych w elekcji 2010 roku, [w:] R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (red.), Gra o regiony. 

Wybory do sejmików województw w 2010 r., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 

349-369. 
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W ramach stażu prowadziłam autorskie konwersatoria z Socjologii polityki, w czasie których 

przedstawiłam słuchaczom politologiczne podejście do problemów takich jak zachowania 

wyborcze, przywództwo polityczne oraz autorytaryzm. Przeprowadziła również dwa wykłady 

studyjne dla studentów dziennikarstwa II stopnia. Pierwszy dotyczył metod i technik 

stosowanych w badaniach społecznych, przede wszystkim tradycyjnego oraz współczesnego 

wykorzystania eksperymentów, wraz z ujęciem własnego spojrzenia metodologicznego. 

Drugi podejmował problematykę specyfiki motywacji w aktywności politycznej. Staż 

umożliwił mi kwerendę dostępnych zbiorów bibliotecznych, ukierunkowaną na zgromadzenie 

i poszerzenie polskiej oraz anglojęzycznej literatury, niezbędnej w procesie pisania książki 

habilitacyjnej oraz konsultacje naukowe w ramach prowadzonych przeze mnie badań. 

Moja działalność naukowo-badawcza kilkukrotnie była doceniana poprzez przyznane 

nagrody. W 2011 roku byłam laureatką konkursu „Doktorat 2010” za najlepszą pracę 

doktorską obronioną w 2010 roku. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo 

Komunikacji Społecznej. Doktorat uzyskał również uznanie rodzimej uczelni mające swój 

wyraz w nagrodzie indywidualnej III stopnia przyznanej przez JM Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego. W 2011 oraz w 2014 roku zostałam wyróżniona Nagrodami II stopnia za 

działalność naukowo-badawczą przyznanymi przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. 

 

6. Działalność dydaktyczna i organizacyjna oraz popularyzacja nauki 

 

 Od początku pracy w Uniwersytecie Śląskim realizuję szereg zajęć dydaktycznych. 

Część z nich to programy podstawowe (np. Psychologia polityki, Marketing polityczny, 

Teoria komunikowania masowego, Ilościowa i jakościowa analiza danych), część to autorskie 

propozycje, które zostały włączone w program w formie konwersatoriów monograficznych 

(np. Zachowania wyborcze, Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych, Poczucie 

alienacji a zachowania wyborcze, Efekt Lucyfera we współczesnej przestrzeni społeczno-

politycznej). Podczas zajęć wykorzystuję własne publikacje i prowadzę ze studentami różne 

badania, mające na celu doskonalenie ich praktycznego warsztatu. 

Moje zainteresowania naukowe stały się fundamentem zainicjowanego przeze mnie 

kierunku studiów Doradztwo Polityczne i Publiczne w Instytucie Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Na podstawie szerokich konsultacji z 

interesariuszami zewnętrznymi  (m.in. Polskim Towarzystwem Trenerów Biznesu, Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędem Miasta Katowice, CTL Logistics, Imago 

Public Relations, Cudotwórnią Events), podjęłam się opracowania szczegółowego programu 
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kierunku, który został zaakceptowany i wdrożony w ofertę programową od roku 

akademickiego 2014/2015. Byłam autorką programów dydaktycznych dla tego kierunku oraz 

nadzorowałam proces wprowadzania kierunku do oferty w Uniwersytecie Śląskim). Obecnie 

pełnię funkcję Przewodniczącej Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Dla 

Kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne. W ramach prac Zespół ten podejmuje szereg 

przedsięwzięć, które ukierunkowane są na podnoszenie jakości kształcenia, m.in. 

opracowywanie i wdrażanie procedur ewaluacyjnych, monitorowanie systemu oceniania, 

monitorowanie zasadności programu kształcenia (ewentualne zmiany bieżące), opracowanie i 

wdrażanie procedur i harmonogramów hospitacji pracowników. Jestem również opiekunem 

kierunku.  

W ramach aktywności organizacyjnej wielokrotnie pełniłam różne funkcje w 

komisjach rekrutacyjnych (przewodniczącej, członkini oraz sekretarza) aktywnych kierunków 

w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.  

Od początku mojej pracy w Uniwersytecie Śląskim podejmowałam różne działania 

ukierunkowane na opiekę naukową nad studentami będąc wsparciem naukowym w 

realizowanych przez nich przedsięwzięciach. W latach 2006-2007 byłam organizatorką 

dwóch wakacyjnych naukowych obozów dziennikarskich, w ramach których studenci 

zdobywali cenne doświadczenie praktyczne, badawcze oraz doskonalili warsztat 

komunikacyjny. Moja współpraca ze studentami została sformalizowana w ramach Koła 

Naukowego „ŚRUBA” w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku (do jego rozwiązania w 2012 

roku) oraz Studenckiego Zespołu Naukowego powstałego w 2009 roku przy katowickim 

oddziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, którego byłam ich inicjatorką oraz 

opiekunem naukowym. W ramach prac w zespołach podejmowaliśmy liczne przedsięwzięcia, 

które służyły popularyzacji nauki w szerszych kręgach (np. wykłady czy warsztaty dla 

licealistów, otwarte wykłady i seminaria m.in. z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich 

prof. Ireny Lipowicz (2011), dra Jarosława Flisa (2010, 2015)) oraz pozwalały studentom i 

doktorantom poczynić pierwsze kroki w ogólnopolskiej przestrzeni naukowej (np. poprzez 

udział w II Kongresie Politologii czy nawiązanie współpracy ze studentami innych uczelni).  

W styczniu 2013 roku zainicjowałam i objęłam opieką naukową projekt „Vademecum 

Śląsk”. Misją  projektu jest gromadzenie i upowszechnienie wiedzy o Śląsku. Zrzeszeni w 

nim studenci i doktoranci co roku realizują badania, których celem jest zebranie informacji o 

regionie, jego mieszkańcach, bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych, 

gospodarczych, społeczno-psychologicznych aspektach tożsamości Ślązaka, jak również 

miejscu Śląska w Polsce – jego percepcji  i relacjach z innymi regionami. Realizację 
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głównego celu projektu wspierają działania takie jak: debaty i spotkania różnych specjalistów 

i działaczy, zajmujących się w swojej aktywności Śląskiem, konsultacje społeczne, 

upowszechniają wiedzę w szkołach poprzez organizowanie lekcji tematycznych o Śląsku, gier 

terenowych, wycieczek edukacyjnych. Jako ważna część projektu ukazały się dotychczas 

dwie publikacje naukowe pt. „Vademecum Śląsk – badania śląskoznawcze”, których byłam 

recenzentką.  

Obecnie jestem promotorem pomocniczym w przewodzie mgr Magdaleny Faracik-

Nowak (studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Śląskiego). Problematyka podjęta przez doktorantkę została ujęta w temacie „Rola Internetu 

w komunikowaniu wyborczym polskich partii politycznych po 2007 roku”. 

Cenne doświadczenie zdobywałam w ramach aktywności w Towarzystwach i 

Stowarzyszeniach. Byłam członkiem założycielem i Prezesem do 2014 roku Towarzystwa 

Inicjatyw Naukowych. Cele stowarzyszenia to przede wszystkim działania na rzecz 

upowszechniania humanistyki jako dyscypliny badawczej, kształtowanie świadomości 

społeczeństwa o zjawiskach, procesach politycznych i gospodarczych, rozwijanie 

świadomości obywatelskiej, rozwijanie edukacji i nauki, szczególnie w zakresie nauki o 

polityce, działalność wydawnicza, szkoleniowa, konsultacyjna. Byłam również członkiem 

Zarządu katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w kadencjach 

2008-2010 oraz 2011-2014. W ramach aktywności podjęłam się zrealizowania dwóch edycji 

Konkursu im Profesora Piotra Dobrowolskiego na najlepsze prace doktorskie podejmujące 

problematykę stosunków polsko-niemieckich. Do moich zadań należała obsługa formalna 

konkursu, organizacja prac Kapituły Konkursu (której zostałam członkiem), pozyskiwanie 

funduszy na realizację konkursu. W trakcie prac nawiązałam współpracę z Towarzystwem 

Polsko-Niemieckim Zarządem Federalnym (Schillerstr. 59; D-10627 Berlin, Niemcy), który 

upowszechniał prace konkursowe po niemieckiej stronie granicy. Współpraca 

międzynarodowa zaowocowała dwoma grantami przyznanymi przez Fundację Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. Moja praca w ramach realizacji konkursu została doceniona przez jej 

obserwatora – Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej – na tyle, że zaproponowano mi 

organizację i nadzór nad konkursem na najlepsze prace magisterskie podejmujące 

problematykę polsko-niemiecką. Konkurs został z sukcesem zrealizowany pod patronatem 

FWPN oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. W kadencji 2011-2014 byłam członkiem 

Zarządu, a od 2014 roku jestem Prezesem Sekcji Badań Wyborczych działającej przy Polskim 

Towarzystwie Nauk Politycznych. W ramach sekcji m.in. zorganizowałam dwa panele 

podejmujące problematykę zachowań wyborczych podczas II Kongresu Politologii w 
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Poznaniu, podobnież przygotowujemy się do udziału w zbliżającym się III Kongresie 

Politologii w Krakowie. Nawiązałam również współpracę z amerykańskim Religious 

Research Association (którego jestem członkiem) w ramach badań nad religijnymi 

uwarunkowaniami zachowań wyborczych. Od 2015 roku jestem również Prezesem Fundacji 

Akademickiej IPSO ORDO, która będzie podejmowała szeroką współpracę z samorządami. 

W zakresie popularyzacji nauki nawiązałam współpracę ze szkołami średnimi. W jej 

ramach współrealizowałam dwa autorskie programy na terenie bytomskich szkół licealnych 

(wraz z G. Rzeszutkiem): (a) W latach 2010-2011 program „Ambasador Mediacji”, którego 

celem było wyposażenie i doskonalenie młodych ludzi w zakresie kompetencji mediacyjnych 

w procesie rozwiązywania konfliktów - grant edukacyjno-naukowy Urzędu Miasta Bytomia; 

(b) program „Emocjonalny Lider Młodzieżowy” w 2012 roku z zakresu doskonalenia relacji 

interpersonalnych oraz komunikacji w grupie - grant edukacyjno-naukowy Urzędu Miasta 

Bytomia. Współpracę podjęłam również w ramach nadzoru i konsultacji nad 

przedsięwzięciami podejmowanymi w szkołach w ramach projektu Vademecum Śląsk (m.in. 

lekcje tematyczne). 

 

                                                                                

 


