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Załącznik 2 

 

Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: Marek Mazur 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania.  

2001 rok – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na podstawie rozprawy pt.: Marketing 

polityczny w prezydenckich kampaniach wyborczych w USA i Polsce (promotor: prof. dr hab. 

Jan Iwanek) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  

- 2001.10 – 09.2014 adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ (Zakład 

Komunikacji Społecznej) 

- 2014.10 – nadal starszy wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UŚ (Zakład Komunikacji Społecznej) 

- 2002 – 2012 – adiunkt w Katedrze Politologii Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w 

Bielsku Białej. 

 

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) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa),  

Marek Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w 

Polsce w latach 1993 – 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 224. 

 

 

 

 

 
* w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/ prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich jej 

współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstania 
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b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

Zasadniczym celem moich studiów zaprezentowanych w książce Polityka z twarzą. 

Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993 – 2011 było 

rozważenie koncepcji-hipotezy personalizacji scentralizowanej polskich parlamentarnych 

kampanii wyborczych. Koncentrowałem się na analizie procesu wzrostu roli partyjnych 

liderów w polityce w dwóch wymiarach:  

- indywidualizacji - wzrostu roli lidera przy jednoczesnym ograniczeniu roli partii 

politycznej, ideologii, problemów politycznych oraz innych polityków w przekazach 

medialnych;  

- prywatyzacji - wzrostu roli cech bezpośrednio związanych z zawodem polityka w 

stosunku do cech, które tego warunku nie spełniają oraz faktów z prywatnego życia 

polityka w przekazach medialnych.  

Personalizacja w takim ujęciu nabiera szczególnej aktualności i wagi wobec 

postępujących dynamicznie procesów mediatyzacji i profesjonalizacji polityki. Zdaniem 

niektórych badaczy tego zagadnienia (np. Ian McAllister), personalizacja polityki, której 

jednym z podstawowych wymiarów jest personalizacja komunikowania politycznego, należy 

do zbioru najważniejszych właściwości rozwoju demokracji w XXI wieku. W studiach 

komunikowania politycznego personalizacja jest jedną z najczęściej podnoszonych tendencji 

ewolucji kampanii wyborczych. Jej także przypisuje się podstawowe znaczenie pośród 

przesłanek tezy o wzroście roli indywidualnych aktorów politycznych kosztem partii i 

kolektywnych tożsamości w praktyce politycznej, zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej 

(zwiększenia władzy jednostki /pojedynczego polityka/ kosztem kolegialnych form jej 

sprawowania w obrębie zorganizowanych aktorów politycznych /np. rząd, parlament, partia/), 

jak i na płaszczyźnie wyborczej (wzrostu rangi polityka w stosunku do innych czynników 

określających zachowanie wyborcze).  

Praca Polityka z twarzą. Personalizacja… wypełnia w części ważną lukę w 

dotychczasowych studiach komunikowania w Polsce. Jak dotąd w literaturze przedmiotu 

brakowało monografii skoncentrowanej na problemie personalizacji komunikowania 

politycznego. W ramach przeprowadzonych wcześniej studiów sfomułowano wiele 

wartościowych supozycji i spostrzeżeń, ale wnioski te nie pochodziły z systematycznych, 

całościowych (łączących ujęcie teoretyczne i empiryczne) analiz trendu personalizacji w 

dłuższej perspektywie czasowej. Na potrzebę takich badań w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej zwracali także uwagę badacze zachodnioeuropejskich demokracji zajmujący się 



3 
 

problemem personalizacji, często formułując hipotezę, że w takich krajach jak Polska wzrost 

roli liderów kosztem partii politycznych jest bardziej prawdopodobny (aniżeli w krajach 

zachodnioeuropejskich) ze względu na szczególne uwarunkowania związane z transformacją 

systemową.  

W pracy analizowałem trend personalizacji kampanii wyborczych, łącząc w badaniach 

podejście komunikologiczne i politologiczne w tym sensie, że przedmiotem analizy w części 

teoretycznej uczyniłem uwarunkowania personalizacji związane z procesem profesjonalizacji 

komunikowania politycznego podmiotów politycznych oraz procesem mediatyzacji polityki i  

komunikowania politycznego, natomiast w części empirycznej skupiłem się na rozpoznaniu 

treści medialnych dwóch najsilniejszych aktorów systemu komunikowania politycznego: 

komunikatów publikowanych w mediach informacyjnych (wymiar medialny personalizacji 

scentralizowanej) oraz komunikatów przygotowanych przez rywalizujące w wyborach 

podmioty polityczne (wymiar strategiczny personalizacji scentralizowanej). Analizę  

wymiarów personalizacji związanych z mediami przeprowadziłem po przyjęciu założenia 

formułowanego najczęściej w kategoriach mediatyzacji polityki w ramach teorii 

konstruktywizmu społecznego, w myśl której media współtworzą polityczną rzeczywistość 

wedle własnych kryteriów selekcji i produkcji przekazów medialnych, wykraczając poza 

funkcję kanału przekazu. Zasadność badania komunikowania politycznego w pierwszych 

dwóch dekadach III RP wynika dodatkowo z tezy, zgodnie z którą w państwach 

przechodzących transformację ustrojową w II połowie XX w., media odgrywały szczególną, 

ważniejszą niż w stabilnych demokracjach, rolę w procesie socjalizacji politycznej. 

Badania z wykorzystaniem metody analizy zawartości w ujęciu longituidalnym, 

analizy historyczno-porównawczej oraz analizy istniejących danych statystycznych objęły 

sześć polskich kampanii parlamentarnych z lat 1993-2011. Analizę centralnego problemu w 

pracy odniosłem do ustaleń teoretycznych i badań empirycznych przeprowadzonych na 

gruncie europejskim w demokracjach parlamentarnych. 

Wśród celów szczegółowych monografii należy wskazać: 

1. rozpoznanie przesłanek tezy personalizacji (polityki) komunikowania politycznego na 

płaszczyźnie teorii mediatyzacji polityki i profesjonalizacji kampanii wyborczych, 

2. analizę występowania i charakterystyki trendu personalizacji kampanii wyborczych na 

podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych w zachodnioeuropejskich 

demokracjach parlamentarnych, 

3. identyfikację i systematykę uwarunkowań personalizacji kampanii wyborczych w 

wyborach parlamentarnych w Polsce, 
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4. analizę występowania trendu i charakterystyki personalizacji medialnej w polskich 

kampaniach wyborczych na podstawie badań prasy opiniotwórczej, 

5. analizę występowania trendu i charakterystyki personalizacji strategicznej w polskich 

kampaniach wyborczych na podstawie badań telewizyjnej reklamy politycznej. 

Ad 1. Rozważania przedstawione w pracy w oparciu o analizę stanowisk teoretycznych, 

reprezentatywnych dla głównego nurtu badań komunikowania politycznego potwierdziły tezę, 

że personalizacja kampanii wyborczych wyrasta z wzajemnych zależności i wpływów 

mediatyzacji polityki oraz profesjonalizacji partii i kampanii wyborczych. Wśród przyczyn 

procesu personalizacji polityki i komunikowania politycznego najczęściej wskazywana była z 

jednej strony komercjalizacja mediów i wymogi związane z logiką medialną, z drugiej zaś 

profesjonalizacja komunikowania partii, polegająca na dostosowaniu się na płaszczyźnie 

języka i/lub treści komunikacji do logiki mediów.  

Nowy, wartościowy naukowo charakter ma identyfikacja dwóch spornych kwestii w 

dyskusji nad przesłankami twierdzenia o personalizacji. Po pierwsze, z tezą o dominującej w 

tym procesie roli rozwoju i oddziaływania autonomizujących się od systemu polityki mediów 

(ich logiki medialnej) konkuruje twierdzenie, zgodnie z którym partiom politycznym 

instrumentalizującym media przypisuje się główną odpowiedzialność za promocję jednostek 

w komunikowaniu politycznym. W takim ujęciu, autonomia od systemu politycznego mediów 

ma charakter pozorny, a personalizacja jest wygodnym dla partii politycznych, a przy okazji 

także mediów, sposobem uczestniczenia w medialnym dyskursie wyborczym. Po drugie, na 

podstawie analizy pojęcia logiki mediów, podkreśliłem fakt pochopnego wnioskowania o roli 

tejże w interesującym mnie procesie. Pokazałem, że pojęcie logiki medialnej odnosi się do 

tendencji sprzecznych w perspektywie ich wpływu na personalizację. O ile logika rynkowa 

(zwłaszcza w postaci upowszechnienia się relacjonowania polityki w formule infotainment) 

związana z niskim poziomem kultury dziennikarskiej, a także kluczowa rola w systemie 

komunikowaniu technologii polegającej na wizualizacji i intymizacji komunikowania 

politycznego (telewizja i po części internet) sprzyjają personalizacji (chociaż niekoniecznie 

scentralizowanej), to logika publiczna oraz linia polityczna charakteryzująca media 

politycznie zaangażowane (w sensie bezpośredniego lub zakamuflowanego wspierania partii 

politycznych, bądź promocji określnej ideologii) stanowią raczej bariery tego procesu. 

Rozpoznanie teoretyczne przesłanek personalizacji uprawnia także do negacji tezy o istnieniu 

uniwersalnego zbioru czynników zwiększających stopień personalizacji, niezależnych od 

konkretnych uwarunkowań systemowych i kontekstowych oraz ich dynamiki. 
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W kategoriach osiągnięcia naukowego można także interpretować wnioski z analizy 

zależności personalizacji komunikowania politycznego od procesu transformacji partii 

politycznych oraz kampanii wyborczych, związanej z mediatyzacją oraz zmianami 

społecznymi rzutującymi na zachowania wyborcze. Znalazłem mocne przesłanki do 

twierdzenia o zależności między ewolucją partii i  profesjonalizacją kampanii, opisywaną w 

ramach grupy modeli partii wyborczych (catch-all, profesjonalno-wyborczy, partii 

kartelowych, partii przedsiębiorstwa) a wzrostem władzy i odpowiedzialności liderów 

partyjnych w kampaniach wyborczych. Do podobnych wniosków doszedłem w kontekście 

trendu wzrostu roli lidera kosztem kolegialnych form wewnątrzpartyjnej władzy w partiach, 

chociaż ocena tego procesu musi być bardziej zniuansowana. Pośród tendencji związanych 

bezpośrednio z profesjonalizacją kampanii, sprzyjających personalizacji scentralizowanej 

wyróżniłem: marketyzację oraz upowszechnienie profesjonalnych praktyk zarządzania 

mediami. Zaznaczyłem jednakowoż, że ich wpływ na stopień personalizacji zależny jest od 

strategicznej orientacji partii politycznych.   

Ad 2. Ważnym ustaleniem w tej części pracy jest niejednoznaczny i zróżnicowany 

charakter wyników najnowszych badań empirycznych personalizacji scentralizowanej w 

Europie Zachodniej zarówno na płaszczyźnie analiz medialnego obrazu wyborów, jak  

i  aktywności wyborczej partii politycznych, zwłaszcza w postaci reklam  politycznych (oraz 

aktywności w internecie). 

W świetle większości przytaczanych badań prasy z ostatniej dekady teza 

personalizacji, zgodnie z przyjętą w pracy konceptualizacją, nie znalazła potwierdzenia. 

Podkreślić należy zróżnicowanie wyników ze względu na typ prasy: np. hipoteza wzrostu roli 

szwedzkich liderów partyjnych w kategoriach wizualnej prezentacji w prasie tabloidowej 

została zweryfikowana pozytywnie, ale nie odnotowano takiego trendu w prasie opinii. W 

telewizji, w porównaniu z innymi mediami, personalizacja jest bardziej prawdopodobna. 

Niezależnie od trendu, odnotowano znaczące różnice w stopniu personalizacji między 

krajami, co autorzy badań wyjaśniają najczęściej zmiennymi systemowymi (system 

polityczny, medialny) oraz kontekstowymi (rola osobowości polityków). Do bardziej 

kategorycznych wniosków uprawnia empiryczna weryfikacja tezy prywatyzacji 

komunikowania politycznego. Zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym teza ta nie 

znalazła potwierdzenia. Niemniej, badania dowiodły tendencji do większego skupienia 

mediów na cechach osobowości i życiu prywatnym polityków.  

Po przeglądzie studiów empirycznych personalizacji scentralizowanej w wymiarze 

strategicznym, należy uznać, że teza personalizacji apelu wyborczego znajduje częściowe 
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potwierdzenie. W systematycznych badaniach szala przechyla się na korzyść twierdzenia o 

niewystępowaniu trendu personalizacji, natomiast w rozpoznaniach historyczno-

porównawczych większość autorów opowiada się za występowaniem tego trendu w 

powiązaniu z profesjonalizacją komunikowania wyborczego. Wiele świadczy o tym, że lider 

pełni ważniejszą niż w przeszłości rolę nadawcy komunikowania politycznego, w większym 

zakresie także symbolicznie oznacza partię. Jednakże trudno odpowiedzieć na podstawowe 

pytanie wynikające z koncepcji - hipotezy personalizacji, wyłaniające się zarówno z 

rozpoznania teoretycznego, jak i badań empirycznych - na ile lider określa jedynie 

symboliczną etykietę partii, a na ile sam stanowi o jej tożsamości oraz ofercie wyborczej. 

Ad 3. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych oraz kontekstowych związanych z 

systemem politycznym i medialnym w polskich kampaniach wyborczych w latach 1993-2011 

umożliwiła prezentację szeregu czynników, które mogły powstrzymywać, jak i stymulować 

proces personalizacji. W tym świetle, ważnym osiągnięciem na gruncie analiz kontekstu 

kampanii jest podważenie tezy o szczególnie sprzyjających uwarunkowaniach personalizacji 

w polskich kampaniach w porównaniu ze stabilnymi demokracjami Zachodniej Europy. Tym 

bardziej, że na podstawowym poziomie analizy - w ujęciu konstytucyjnym (rola partii w 

demokracji parlamentarnej oraz system wyborczy w wyborach do Sejmu) - trudno 

dopatrywać się w Polsce sprzyjających warunków procesu wzrostu roli liderów kosztem partii 

politycznych.  

Na podstawie analizy trendu personalizacji kampanii wyborczych w mediach i 

reklamie politycznej oraz jego uwarunkowań nie można, rzecz jasna, jednoznacznie wskazać 

tych czynników systemowych i kontekstowych, które wpłynęły na stopień personalizacji. 

Pośród uwarunkowań, które towarzyszyły procesowi wzrostu roli lidera w przekazach 

medialnych (pomijając w tym momencie założenie o jednoczesnym ograniczeniu roli partii 

politycznej) wyróżniłem kontekst historyczny rywalizacji i wynikające z niego strategie partii 

politycznych oraz proces komercjalizacji mediów. W efekcie badania, uzasadniony jest 

wniosek, że tym, co się liczy, gdy zmierzamy do eksplanacji przyczyn wzrostu rangi 

przywódców partyjnych w konkretnych wyborach, a także w ujęciu trendu, jest szczególny 

splot uwarunkowań związanych ze stopniem zaawansowania procesu mediatyzacji polityki, 

profesjonalizacji kampanii oraz ze zmiennymi instytucjonalnymi i kontekstowymi. 

Niejednokrotnie, jak dowiodły przeprowadzone studia, pojedyncze czynniki uznawane w 

debacie naukowej za ważne w promocji personalizacji medialnej czy strategicznej, nie 

towarzyszyły zwiększeniu stopnia personalizacji. Tak interpretować można na przykład fakt, 

że wraz z konsolidacją polskiego systemu partyjnego zwiększa się ranga przywódców partii w 
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komunikowaniu politycznym, co przeczy w pewnym stopniu tezie, że słabe, 

niezinstytucjonalizowane partie bardziej sprzyjają personalizacji scentralizowanej.  

Ad 4. Na podstawie longituidalnych badań z wykorzystaniem analizy zawartości 

artykułów nt. wyborów Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej publikowanych w ostatnich 

dwóch tygodniach kampanii wyborczych w latach 1993 - 2011 (w sumie próba objęła 1 759 

artykułów, z których 975 kodowano z użyciem klucza kategoryzacyjnego) dokonałem 

weryfikacji czterech szczegółowych hipotez wynikających z podstawowej koncepcji-hipotezy 

personalizacji kampanii wyborczych:  

- wraz ze wzrostem koncentracji gazet na liderach zmniejsza się ich koncentracja na 

głównych partiach politycznych oraz kandydatach, 

- wraz ze wzrostem koncentracji gazet na liderach zmniejsza się ich koncentracja na 

problemach / programach politycznych, 

- wraz ze wzrostem roli cech niepolitycznych zmniejsza się rola cech politycznych w 

opisie liderów, 

- wzrostowi roli w gazetach liderów dwóch największych partii towarzyszy zmniejszenie 

roli liderów innych głównych partii. 

Istotnym wkładem w dziedzinę komunikowania politycznego w wyniku 

przeprowadzonych badań jest ustalenie, że w wymiarze medialnym indywidualizacja nie 

znalazła jednoznacznego potwierdzenia. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie w 

części dotyczącej wzrostu koncentracji gazet na liderach, nie potwierdzono natomiast 

jednoczesnego ograniczenia w obrazie medialnym roli partii politycznych oraz problemów 

politycznych. Wiadomo, że skupienie na osobach liderów nie wyklucza dominacji w prasie 

sporu partii politycznych, czy też koncentracji mediów na problemach politycznych. 

Dzięki badaniu otrzymujemy szczegółową analizę, trendu wzrostu koncentracji gazet 

opiniotwórczych na liderach. W latach 2000, porównując z latami 1990, prezentacja sylwetek 

liderów zyskała na intensywności w sensie ilościowym (większa częstotliwość występowania 

lidera, większy udział tematyki odnoszącej się do lidera w tekstach) i jakościowym (szersza 

charakterystyka osób liderów).  

Wartościowe poznawczo jest także ustalenie dotyczące trendu personalizacji w ujęciu 

prywatyzacji. Odnotowano pewien wzrost w kategorii „cechy charakteru” polityków w 

kolejnych kampaniach, ale wobec równoczesnego wzrostu roli w opisie liderów cech 

istotnych politycznie oraz niskiej częstotliwości odniesień do życia prywatnego, 

uprawnionym jest odrzucenie tezy o prywatyzacji w przekazach prasowych.  
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Przyjmując szerszą perspektywę, zastrzec należy konserwatywny charakter 

zaprezentowanego testu koncepcji-hipotezy personalizacji medialnej, w tym sensie, że 

uchwycony w nim trend w prasie opinii traktować można, ze względu na charakterystykę 

innych kanałów przekazu (zwłaszcza telewizji) jako ważną przesłankę twierdzeń o bardziej 

znaczącym wzroście roli liderów politycznych w innych mediach. 

Ad 5. W analizie zawartości telewizyjnych audycji wyborczych partii politycznych 

(audycje wyborcze 6 /a w 1997 r. 8/ komitetów wyborczych partii, które w danym roku 

wyborczym odnotowały najwyższe wyniki w wyborach do Sejmu) z wykorzystaniem klucza 

kategoryzacyjnego zakodowałem 1 406 fragmentów audycji (średni czas jednego fragmentu 

wyniósł 46,3 sek.). Na podstawie wyników badań dokonałem falsyfikacji trzech hipotez 

związanych z personalizacją strategiczną:  

- wraz ze wzrostem roli lidera w reklamie politycznej zmniejsza się rola kandydatów, 

- wraz ze wzrostem roli tematyki związanej z osobą lidera zmniejsza się rola innych 

składowych oferty wyborczej,  

- wraz ze wzrostem roli cech niepolitycznych zmniejsza się rola cech politycznych w 

opisie liderów. 

Generalnie rzecz biorąc, przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku rosnącej roli lidera 

w strategiach wyborczych polskich partii politycznych w kampaniach parlamentarnych. Nie 

można jednak jednoznacznie tej zmiany ocenić ze względu na zróżnicowane, niejednokrotnie 

sprzeczne wyniki, co jest przede wszystkim rezultatem złożoności omawianej problematyki. 

Z jednej strony, niewątpliwie zwiększył się udział lidera w materiałach promocyjnych partii, 

zwłaszcza porównując kampanie z lat 1990 i 2000, zarówno w warstwie wizualnej, jak  

i werbalnej. Z drugiej strony, wyniki przeczą zakładanej niejednokrotnie dominacji lidera w 

komunikowaniu wyborczym partii, niezależnie, czy mówimy o nim / niej w kategoriach 

nadawcy czy elementu oferty wyborczej. Z analizy wyłania się ponadto – zwłaszcza w 

kontekście elekcji z lat 2000, duża zmienność kategorii wyrażających wzrost rangi lidera, 

która istotnie utrudnia wnioskowanie dotyczące występowania trendów.  

Dane zebrane w prezentowanym badaniu przybliżają nas do propozycji, w myśl której 

liderzy w coraz większym zakresie wpływają na wizerunek ugrupowania politycznego, ale 

przede wszystkim jako jego reprezentanci, rzecznicy ideologiczno-programowej tożsamości. 

To ważny wniosek nie tylko w studiach personalizacji komunikowania politycznego, ale 

także w kontekście formułowania podstawowych założeń w badaniach profesjonalizacji partii 

oraz studiach zachowań wyborczych. Najprawdopodobniej w Polsce dominuje model 

profesjonalizacji, w którym partie polityczne pełnią istotną rolę, niezależnie od faktu, że ich 
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„twarzami” nieco częściej niż na początku transformacji systemowej są liderzy. Z 

perspektywy autorów partyjnych strategii wyborczych, dla celów międzypartyjnej 

rywalizacji, a także mobilizacji wyborczej największe znaczenie przypisywane jest 

kategoriom programowym oraz aksjologicznym. Zwłaszcza duże podmioty polityczne 

zakładają, co wynika z ich komunikacji, że socjoekonomiczne, i w mniejszym stopniu 

obyczajowe problemy, bardziej motywują wyborców do głosowania, aniżeli osoby liderów.  

Pomimo popkulturyzacji i ewidentnego trendu wzrostowego udzielania się polityków w 

mediach, dotąd niezajmujących się polityką, z analizy audycji wyborczych nie wynika 

prywatyzacja wizerunku. Osoba polityka – jego/jej cechy niekoniecznie związane ze 

sprawowaniem funkcji publicznych są ważniejsze w prezentacjach partii niż kiedyś. Jednakże 

ta zmiana nie tyle, jak się zdaje, odzwierciedla kierunek istotnej transformacji pojęcia 

„polityka” w percepcji rywalizujących o głosy podmiotów politycznych, co raczej sygnalizuje 

niewiele znaczącą zmianę formuły prezentacji.  

 

Podsumowując zarys prezentowanej monografii, w kontekście jej wartości naukowej  

warto odnotować, że w pracy: przedstawiono po raz pierwszy w polskiej literaturze 

rozbudowaną systematykę konceptualną personalizacji komunikowania politycznego, 

sformułowano nowe ustalenia związane z tezą personalizacji kampanii wyborczych na 

płaszczyźnie wzajemnych oddziaływań procesu profesjonalizacji i mediatyzacji, w końcu 

zidentyfikowano i scharakteryzowano trend personalizacji polskich parlamentarnych 

kampanii wyborczych na podstawie nowatorskich w polskich studiach komunikowania 

politycznego, longituidalnych badań zawartości przekazów dwóch typów aktorów 

komunikowania politycznego. Wartości monografii nie zmienia fakt, że niektóre z tez 

dotyczących personalizacji polskiej polityki formułowanych przed tym rozpoznaniem 

znalazły potwierdzenie, trudno bowiem przecenić w debacie naukowej rolę danych 

empirycznych zgromadzonych na drodze systematycznych analiz, a także wartość 

identyfikacji specyficznych barier i ograniczeń metodologicznych w tego typu studiach.  

Wyniki i wnioski badań zaprezentowanych w tej monografii, nie tyko istotnie uzupełniają 

naukową dyskusję nad ważnym wymiarem przemian komunikowania politycznego, ale także 

wpisują się w nurt rozważań, których celem jest również krytyka, a tym samym poprawa, 

jakości politycznego dyskursu medialnego w Polsce. Podkreślić warto właśnie wymiar 

utylitarny dokonanej analizy, która służyć może uwydatnieniu w gremiach najaktywniej 

współkształtujących sferę publiczną, potrzeby rozważenia szans i zagrożeń dla polskiej 
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demokracji związanych z personalizacją, nie tylko przy okazji zyskujących popularność debat 

z udziałem naukowców oraz praktyków komunikowania politycznego. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych).  

W swojej dotychczasowej pracy naukowo-badawczej, podobnie jak w opisanej 

powyżej książce, koncentrowałem się na studiach z dziedziny komunikowania politycznego, 

ze szczególnym uwzględnieniem analiz procesu mediatyzacji i profesjonalizacji kampanii 

wyborczych. Pośród ważniejszych osiągnieć w tych badaniach wymienić można:  

- konceptualizację i operacjonalizację istotnych kategorii związanych z badaniami zmian 

współczesnych kampanii wyborczych,  

- przeprowadzenie studiów empirycznych pojedynczych kampanii wyborczych (studia 

przypadku) oraz wybranych tendencji ewolucji kampanii wyborczych, które uprawniały 

do formułowania ważnych, nierzadko nowych ustaleń związanych z rozwojem polskich 

kampanii wyborczych. 

Ważną cechą opisywanego dorobku naukowego jest próba łączenia w analizie 

podejścia właściwego dla nauki o komunikowaniu i nauki o polityce. Taka metodologia 

wynika z założenia o interdyscyplinarnym charakterze badań komunikowania politycznego. Z 

jednej strony, dzięki przyjęciu takiej perspektywy możliwe było uchwycenie wielu ważnych 

zmian w praktyce polskich kampanii wyborczych (przede wszystkim identyfikacja nowych 

podejść w strategiach wyborczych partii i kandydatów), z drugiej strony, projektowanie  

i realizacja studiów empirycznych stanowiło duże wyzwanie, ze względu na częściowo 

eksploracyjny charakter badań oraz wczesny etap rozwoju studiów komunikowania 

politycznego w Polsce. W tym sensie, w studiach empirycznych włączyłem się w 

charakteryzujący lata 2000 wysiłek polskich badaczy zmierzający do doskonalenia 

metodologii badań kampanii wyborczych. 

Ze względu na przedmiot badań, moje osiągnięcia i dorobek naukowo-badawczy 

można opisać w ramach trzech grup studiów (choć granice tego podziału są do pewnego 

stopnia umowne): 

1. studia profesjonalizacji i mediatyzacji kampanii (studia przypadku pojedynczych 

kampanii); 

2. analizy wybranych tendencji związanych z profesjonalizacją polskich kampanii 

wyborczych (elekcje prezydenckie, parlamentarne i samorządowe); 

3. studia wybranych form komunikowania politycznego: telewizyjnej reklamy politycznej 

oraz debat między liderami politycznymi. 
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Ad 1. Najnowszym przykładem badań mieszczących się w pierwszej grupie jest projekt 

dotyczący kampanii samorządowej z 2010 r. w Polsce. Podkreślić należy, że badania, a także 

publikacje (A. Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. 

Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, 

Uniwersytet Śląski, Katowice 2012; A. Hess, M. Mazur, Typy zachowań i funkcje dzienników 

regionalnych w kontekście samorządowej rywalizacji wyborczej – założenia i analiza 

wyników badań, w: A. Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. 

Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, 

Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 39-64; B. Biskup, K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, 

A. Hess, M. Kolczyński, M. Mazur, D. Piontek, S. Ossowski, Relacjonowanie wyborów 

samorządowych w prasie regionalnej z 2010 roku. Komunikat z badań, w: 

„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 

Poznań 2012, s. 233 – 249) są efektem współpracy międzyuczelnianego zespołu badaczy 

problematyki komunikowania politycznego z pięciu ośrodków akademickich (Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, 

Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w 

Poznaniu). Do podjęcia zespołowych badań empirycznych skłoniła nas chęć połączenia 

doświadczeń oraz potrzeba doskonalenia warsztatu systematycznych analiz komunikowania 

politycznego.  

Głównym zamierzeniem projektu dotyczącego kampanii samorządowej ‘2010, na 

poziomie badań, było określenie specyfiki kampanii w mediach regionalnych oraz 

porównanie sposobów relacjonowania i prezentacji komitetów wyborczych w aspekcie 

regionalnym. W pracy podjęliśmy także próbę weryfikacji funkcji przypisywanych mediom 

regionalnym w trakcie kampanii wyborczych. Badanie przeprowadzono w okresie ostatnich 

dwóch tygodni samorządowej kampanii wyborczej z 2010 roku, metodą analizy zawartości w 

ujęciu ilościowym i jakościowym, z wykorzystaniem klucza kategoryzacyjnego 

opracowanego przez zespół badaczy. Analizą objęto dodatki regionalne Gazety Wyborczej 

oraz mutacje gazet ukazujących się pod wspólnym szyldem Polska The Times w czterech 

metropoliach, stolicach miast wojewódzkich: w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i w 

Warszawie. Główną jednostką badawczą była wypowiedź prasowa (j.w.p.). Analiza treści 

objęła w sumie 471 j.w.p., które ukazały się na łamach 40 wydań dodatków regionalnych GW 

i mutacji Polska The Times. Próbę w badaniach audycji telewizyjnych stanowiło ok. 30% 

wszystkich wyemitowanych audycji w pasmach regionalnych w czterech województwach 

(małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim). Jednostką analizy była audycja 
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komitetu wyborczego, a jednostką obserwacji fragment audycji. W sumie przebadano 1 937 

fragmentów audycji, co stanowiło prawie 27 godzin wyemitowanego materiału. 

Ważnym osiągnięciem w tym studium była konceptualizacja i operacjonalizacja na 

potrzeby badań profesjonalizacji i mediatyzacji samorządowych kampanii wyborczych, jak 

również sformułowanie w wyniku studiów empirycznych niektórych wniosków. 

Stwierdziliśmy, że prasa dość selektywnie i nierównomiernie realizowała normatywne 

funkcje mediów w procesie komunikacji politycznej w państwie demokratycznym (modelu 

liberalnym) - najefektywniej zrealizowała funkcję informacyjną, w mniejszym zakresie 

podjęła trud kontroli społecznej nad podmiotami rywalizującymi w wyborach, artykulacji 

interesów i potrzeb społecznych, oraz edukacji wyborczej obywateli. W takim ujęciu za 

negatywną oceną dzienników regionalnych przemawiają takie mankamenty relacjonowania 

jak: relatywnie niska ekspozycja tematyki wyborów samorządowych (m.in. liczba i objętość 

wypowiedzi prasowych), koncentracja na wyborach prezydentów/burmistrzów miast kosztem 

wyborów na radnych, marginalizacja tematyki związanej z wyborami radnych sejmików 

wojewódzkich, unikanie przez dziennikarzy form wymagających wyrażenia własnego 

stanowiska (np. felieton, komentarz, wywiad) oraz niechęć dziennikarzy do inicjowania 

debaty publicznej nad ważnymi dla regionalnych/lokalnych społeczności tematami oraz do 

merytorycznej krytyki ofert wyborczych podmiotów politycznych. Z drugiej strony, kilka 

elementów świadczy o pozytywnej roli gazet w dyskursie wyborczym: problemowy charakter 

większości tekstów, unikanie ramy skandalu w relacjonowaniu kampanii, niski zakres 

stronniczości politycznej. 

Studia audycji komitetów wyborczych dowiodły, że podmioty w wyborach 

samorządowych budują oferty polityczne, przede wszystkim podkreślając problemy 

polityczne, znacznie rzadziej programy polityczne. Ważnym komponentem ofert wyborczych 

okazał się wymiar personalny (informacje o kandydatach), w wysoce ograniczonym stopniu 

jednak związany z prywatyzacją wizerunku polityków. Na podkreślenie zasługuje niski 

poziom ekspozycji liderów partyjnych w audycjach oraz fakt, że komitety wyborcze unikają 

ataków na konkurencję polityczną.  

Po zestawieniu wyników badań prasy oraz audycji wyborczych warto odnotować, że 

podmioty polityczne częściej niż dziennikarze odwoływały się do problemów uznawanych za 

ważne przez wyborców lokalnych (lista problemów na podstawie badań CBOS). 

Charakterystyczna jest także różnica między podmiotami politycznymi i mediami w 

kontekście wagi różnych poziomów rywalizacji. Komitety wyborcze najczęściej odwoływały 
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się do wyborów do sejmików, natomiast dziennikarze najczęściej i najobszerniej 

relacjonowali rywalizację w wyborach jednoosobowych organów władzy wykonawczej.  

Na podkreślenie, ze względu na wartość naukową, zasługuje także w tym opracowaniu 

analiza struktury rywalizacji w wyborach samorządowych w kontekście problemu 

upartyjnienia (pojmowanego w kategoriach wzrostu roli partii politycznych w rywalizacji 

samorządowej) (M. Mazur, A. Hess, Upartyjnienie, mediatyzacja i profesjonalizacja 

samorządowych kampanii wyborczych, w: A. Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w 

mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy 

komunikacji politycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 15-38). Na podstawie danych 

dotyczących liczby kandydatów wystawionych i mandatów zdobytych przez komitety 

wyborcze na pięciu poziomach rywalizacji (gminy do 20 tyś. mieszkańców, gminy pow. 20 

tyś. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, powiaty oraz województwa), możemy 

stwierdzić, że w latach 2002 – 2010 wzrosła rola komitetów partyjnych w porównaniu z 

lokalnymi komitetami wyborców oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Za 

przełomową w tym procesie uznać należy elekcję z  2006 roku.  Kolejne wybory potwierdziły 

obserwowaną tendencję, ale w mniejszej skali. Największe zmiany zaszły na trzech 

szczeblach rywalizacji, w kolejności wedle intensywności upartyjnienia: w miastach na 

prawach powiatu, w powiatach oraz w gminach pow. 20 tyś mieszkańców. Partie zyskały 

głównie kosztem komitetów wyborców. Tendencji upartyjnienia nie zaobserwowano w 

najmniejszych gminach. 

Kolejne projekty badawcze, mieszczące się w nurcie analiz kampanii wyborczych pod 

kątem procesu profesjonalizacji i mediatyzacji, są efektem mojej współpracy z Mariuszem 

Kolczyńskim. Wychodząc z założenia, że współczesne polskie kampanie wyborcze są 

zmediatyzowane (w rozumieniu zapośredniczenia rzeczywistości politycznej przez media, 

które są najważniejszym źródłem informacji i kreatorem ram odbiorczych kampanii 

wpływających na percepcję i interpretację kampanii przez większość wyborców) celem 

naszych badań była analiza zachowań dwóch typów aktorów politycznych w kampaniach 

wyborczych: największych partii i kandydatów w wyborach parlamentarnych i prezydenckich 

‘2005 oraz partii w wyborach parlamentarnych ‘2007, jak i mediów informacyjnych w 

elekcjach w tych samych latach (nt. wyborów ‘2005: M. Kolczyński, M. Mazur, Wojna na 

wrażenia. Strategie wyborcze i telewizja w kampanii wyborczej ‘2005 w Polsce, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 244; nt. wyborów ‘2007: M. Kolczyński, M. 

Mazur, Broń masowego wrażenia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 346). 

Zachowania tych pierwszych analizowaliśmy pod kątem stosowania strategii wyborczych, 
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pojmowanych w kategoriach weberowskiej racjonalności celowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozpoznania treści i formy telewizyjnej reklamy politycznej (w badaniu 

kampanii ‘2007 w ujęciu systematycznej analizy zawartości telewizyjnych audycji 

wyborczych). Analiza treści telewizyjnych programów informacyjnych (próba objęła: w 

wyborach w 2005 r.: „Wiadomości” TVP 1, „Panoramę” TVP 2, „Teleekspres” TVP 1 i 

„Fakty” TVN w trakcie dwóch ostatnich tygodni parlamentarnej kampanii wyborczej oraz 

kampanii poprzedzającej pierwszą turę wyborów prezydenckich; w wyborach ‘2007: 

„Wiadomości” TVP 1, „Panorama” TVP 2, „Fakty” TVN, „Wydarzenia” Polsat w okresie od 

11 września do 19 października) zmierzała natomiast do rekonstrukcji telewizyjnego obrazu 

wyborów. Pośród celów szczegółowych badań na obydwu płaszczyznach wskazać można: 

próbę określenia podstawowych celów strategicznych kampanii podmiotów politycznych, 

dokonanie przeglądu i ewaluacji przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, wstępną ocenę 

skuteczności podejmowanych działań (w perspektywie konkurencyjnej oraz odbiorczej), a 

także oszacowanie rzeczywistego znaczenie medialnych kanałów komunikacyjnych we 

współczesnych kampaniach politycznych w Polsce.    

Podkreślić należy nowatorski charakter badań kampanii z 2005 r., ze względu na 

przyjętą perspektywę badawczą – jednoczesne uwzględnienie w analizie rywalizacji 

wyborczej działań podmiotów politycznych uczestniczących w wyborach oraz mediów 

informacyjnych. W monografii kampanii ‘2007 na szczególne wyróżnienie zasługuje metoda 

analizy, czyli wywiady pogłębione z użyciem klucza kategoryzacyjnego z przedstawicielami 

partii odpowiedzialnymi za sformułowanie i wdrożenie strategii wyborczych. Dzięki niej 

uzyskaliśmy wartościowe dane na temat strategii oraz sposobność identyfikacji 

podstawowych założeń nt. kampanii wyborczych formułowanych przez prominentnych 

przedstawicieli głównych sił politycznych w Polsce.  

W efekcie przeprowadzonych studiów potwierdziliśmy przyjęte założenie: strategie 

podmiotów politycznych, ale także w znacznym stopniu formuła telewizyjnych programów 

informacyjnych, sprowadzają się do kreowania i potęgowania oddziaływania uproszczonej – 

wrażeniowej (wizerunkowej) wersji rzeczywistości politycznej. W przypadku podmiotów 

politycznych rywalizujących o głosy można mówić o polityce wizerunku, polegającej na 

propagowaniu prostych schematów poznawczych, operowaniu kontrastowymi emocjami, 

kreacji subtelnych i ulotnych skojarzeń z aktorami uczestniczącymi w wyborczym spektaklu. 

Podobnie interpretować można dominujący model reportaży o wyborach z telewizyjnych 

programów informacyjnych. Powodowane przede wszystkim względami komercyjnymi (co 

szczególnie widać w relacjach z 2007 r.) media uciekały się na ogół do powierzchownego, 
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acz wzbudzającego emocje, relacjonowania kampanii wyborczej. W tym sensie, uchwycony 

w badaniach rys mediatyzacji dowodzi postępującego procesu symbolizacji polityki. Za 

paradoks uznać można fakt, że nadawcy polityczni i medialni odwołując się do 

emocjonalnego komponentu postaw potencjalnych wyborców, z jednej strony wzbudzają 

zainteresowanie kampanią zwiększając szanse na mobilizację wyborczą, z drugiej strony 

ryzykują zamazaniem sensu czy trywializacją procesu wyborczego, rezygnując z 

definiowania istotnych politycznych różnic, co w konsekwencji prowadzić może do obniżenia 

poziomu partycypacji politycznej (wyborczej).  

Na podstawie porównania kampanii z lat 2005 i 2007 można uznać, że stopień 

profesjonalizacji partii i kandydatów wyznaczała postępująca marketyzacja (pojmowana jako 

upowszechnienie technologii i koncepcji marketingowej w strategicznych działaniach partii), 

rosnąca rola wewnątrzpartyjnych specjalistów ds. kampanii wyborczych, promocja ofert 

politycznych z podkreśleniem komponentu personalnego (zwłaszcza w 2005 r. ze względu na 

wybory prezydenckie). Warto podkreślić, że podmioty rywalizacji wykorzystywały 

instrumentalnie ideologiczne atrybuty tożsamości – o ile w 2005 r. spór ideologiczny odegrał 

ważną rolę w kreacjach wizerunkowych, to dwa lata później ustąpił zasadniczo miejsca 

rozważaniom problemowym i programowym.  

Po analizie zawartości telewizyjnych programów informacyjnych w obydwu 

kampaniach można natomiast skonstatować takie właściwości relacjonowania kampanii jak:  

dramatyzacja (preferowanie ramy konfliktu z wyraźną tendencją do emocjonalizacji języka 

oraz dekontekstualizacji informacji), personalizacja (koncentracja mediów na liderach partii) 

oraz zawężanie obrazu rywalizacji w ujęciu podmiotowym do wybranych przez media, 

najczęściej kierujące się wynikami sondaży, głównych rywali politycznych. Nowością w 

kampanii ‘2007 (w porównaniu z poprzednią kampanią) było zjawisko stronniczości 

politycznej (ujawniania przez media własnych preferencji politycznych), które dotyczyło 

programów stacji komercyjnych oraz uniwersalna skłonność mediów do większej 

niezależności od podmiotów politycznych w zakresie kształtowania agendy tematycznej 

relacji oraz sposobu interpretacji procesu wyborczego. 

Do opisywanego nurtu opracowań zaliczyć należy także studia z zakresu marketingu 

politycznego wykorzystujące do analizy kampanii wyborczych model kampanii 

marketingowej. Studia te charakteryzują pierwszy etap moich poszukiwań badawczych 

podjętych na bazie pracy doktorskiej (na jej podstawie powstała publikacja: M. Mazur, 

Marketing polityczny. Studium prezydenckich kampanii wyborczych w USA i Polsce, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 359). Wartość tego i zorientowanych na 
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podobne cele opracowań (M. Mazur, Marketing polityczny – upadek czy rozwój demokracji?, 

w: W. Kaute, M. Stolarczyk (red.), Liberalizm, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 186-194; M. Mazur, Przydatność 

analizy marketingowej w badaniu kampanii wyborczych, w: M. Kolczyński (red.), Marketing 

polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2005, s. 42-55; M. Mazur, 

Marketing polityczny w prezydenckiej kampanii wyborczej ‘2000 w USA, w: S. Wróbel (red.), 

Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Wydawnictwo WSE-

H, Bielsko Biała 2003, s. 149-196; M. Mazur, Pułapki i błędy w praktyce Public Relations, w: 

A. Kasińska – Metryka, M. Skawińska, (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty 

teoretyczne), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 103-114) wynika 

przede wszystkim z prezentacji i zastosowania perspektywy badawczej, stosunkowo rzadko 

wykorzystywanej w pierwszych latach XX wieku w Polsce. Na podstawie tych prac, 

zwłaszcza tych, które uwzględniały porównanie amerykańskich i polskich wyborów 

prezydenckich, możliwe było sformułowanie nowych ustaleń na temat przemian praktyki 

kampanii wyborczych (implementacji strategii budowania relacji kandydatów / partii z 

kluczowymi podmiotami rynku: wyborcami, członkami popierających ich partii, mediami, 

konkurencją i politycznymi grupami interesu) oraz wykazanie wielu zależności między 

stopniem i specyfiką marketingowych koncepcji i metod a otoczeniem instytucjonalnym 

(właściwościami rynku politycznego wynikającymi z systemu partyjnego i systemu 

wyborczego). 

W kontekście ostatniej zaprezentowanej w tym miejscu publikacji (M. Mazur, A. Turska – 

Kawa, Modernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych. Kampania prezydencka w 

USA w 2008 roku. w: J. Iwanek, M. Stolarczyk (red.), Studia Politicae Uniwersitatis 

Silesiensis t.6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 67-96), warto 

podkreślić identyfikację nowych właściwości amerykańskich kampanii, do jakich 

zaliczyliśmy zaawansowanie koncepcji i praktyk z zakresu rozpoznania i selekcji grup 

docelowych oraz komunikowania z nimi podmiotów politycznych, popkulturowy wymiar 

procesu kształtowania wizerunków politycznych, w końcu wykorzystanie w strategiach 

wyborczych internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych. 

Ad 2. W ramach analiz uwzgledniających kilka kampanii wyborczych (parlamentarnych 

w latach 1989-2007 oraz prezydenckich w latach 1990-2005: M. Mazur, Amerykanizacja 

polskich kampanii wyborczych?, w: K. Churska – Nowak, S. Drobczyński (red.), 

Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Wyższa szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011, s. 17 – 38; M. Mazur, Profesjonalizacja 
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kampanii parlamentarnych w III RP w: M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system 

partyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 167-214; M. Mazur, 

Modernizacja kampanii wyborczych w Polsce w latach 1989 – 2009 w: M. Mitręga, J. 

Okrzesik (red.), Wolność i bezpieczeństwo. Dwie twarze polskiej demokracji, Zeszyty 

Naukowe WSBiF w Bielsku Białej, 2010 nr 3, s. 84-104; M. Mazur, Tendencje i cechy 

procesu profesjonalizacji kampanii wyborczych, w: J. Fras (red.), Uczestnictwo w wyborach i 

kampaniach wyborczych po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2009, s.81 – 89; M. Mazur, Wybory prezydenckie w III RP, w: M. Migalski, R. 

Glajcar (red.), Prezydent w Polsce po 1989 roku. Studium politologiczne, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2006, s. 242-289, a także referat: Professionalization of Political 

Campaigning in Poland wygłoszony w trakcie sesji zatytułowanej: „Polish Electoral 

Campaigns and Political Communication in Comparative Perspective” zorganizowanej przez 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej w trakcie 60 corocznej konferencji 

International Communication Association, która odbyła się 22-26 czerwca 2010 r. w  

Singapurze) warto zasygnalizować następujące osiągnięcia badawcze: 

- konceptualizacja, operacjonalizacja i weryfikacja w praktyce polskich kampanii 

wyborczych najczęściej dyskutowanych w ramach studiów ewolucji kampanii koncepcji, 

takich jak: amerykanizacja, modernizacja i profesjonalizacja;  

- analiza w ujęciu strategicznym i dyskusja dotycząca źródeł i charakterystyki procesu 

ewolucji polskich kampanii wyborczych. Nawiązując do wyznaczników zmian w 

strategiach partii (m.in.: rola telewizyjnej reklamy politycznej oraz politycznych public 

relations; stopień udziału ekspertów ds. kampanii, stopień zaawansowania marketyzacji 

/w warstwie orientacji na wyborców oraz konkurencję, a także stosowanej technologii/, 

ekspozycja liderów partii oraz jej kandydatów jako nadawców w partyjnych materiałach 

wyborczych, rola taktyki ataku na polityczną konkurencję w materiałach wyborczych 

partii) znajduję przesłanki do postawienia tezy o dynamicznym przebiegu procesu 

profesjonalizacji w ujęciu adopcyjnym z ważną rolą wzorców amerykańskich, 

prowadzącym do standaryzacji kampanii wyborczych w latach 1990, natomiast jeżeli 

chodzi o pierwszą dekadę XX w. uzasadniony wydaje się wniosek o hybrydowym 

charakterze ewolucji koncepcji i praktyk wyborczych w Polsce;  

- rekonstrukcja strategii kampanijnych głównych partii w wyborach parlamentarnych oraz 

kandydatów w wyborach prezydenckich (pośród cech uniwersalnych strategii warto 

wyróżnić wyłaniającą się z apeli kampanijnych niespójność na płaszczyźnie tożsamości 
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partii w wymiarze celów i zasad ideowych, natomiast w kontekście roli mediów -

telewizyjnocentryczny charakter kampanii); 

- oszacowanie stopnia profesjonalizacji polskich kampanii wyborczych (m.in. periodyzacja 

tego procesu z podkreśleniem dwóch momentów gwałtownego wzrostu stopnia 

profesjonalizacji – kampania prezydencka w 1995 r. oraz wybory w 2005 r., w trakcie 

ostatniej z tych elekcji zachowania niektórych formacji politycznych interpretować należy 

w kategoriach modelu kampanii postmodernizacyjnej). 

Ze względu na specyfikę zmiennych kontekstowych w procesie ewolucji polskich 

kampanii (m.in. niski poziom instytucjonalizacji polskich partii politycznych oraz zmienność 

na płaszczyźnie zachowań wyborców, wynikająca w pewnym stopniu z ograniczonej roli 

podziału socjoekonomicznego w latach 1990 oraz wolno przebiegającego procesu 

kształtowania preferencji politycznych /identyfikacji partyjnych/) uzasadnienie znajduje teza 

o szczególnej roli (w porównaniu ze stabilnymi demokracjami) strategii wyborczych w 

rozumieniu krótkoterminowych czynników wpływu na zachowania wyborcze. 

W polu moich zainteresowań w kontekście profesjonalizacji kampanii wyborczych 

znalazły się również kampanie samorządowe (M. Mazur, Rywalizacja polityczna w wyborach 

samorządowych w III RP w: E. Ganowicz, P. Rubisz (red.), Polityka lokalna: właściwości, 

determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 139–173;   M. 

Mazur, Profesionalizace kampani pred volbami do samospravnych organu v Polsku, w: P. 

Saradin (red.), Politicke kampane, volby a politycy marketing, Periplum, Olomouc 2007, s. 

90–112). Dwa cele tych opracowań zasługują, jak się wydaje, na szczególną uwagę – analiza 

struktury rywalizacji, ze szczególnym podkreśleniem problemu upartyjnienia (rozważanie te 

kontynuuję później w opisanych już studiach: M. Mazur, A. Hess, Upartyjnienie, 

mediatyzacja i profesjonalizacja…), a także próba uchwycenia specyfiki strategicznej 

rywalizacji w wyborach samorządowych, związanej z wielopoziomowym układem 

rywalizacji oraz istotnym wpływem zmiennych lokalnych na zachowania wyborcze.   

Ad 3. Pośród podstawowych celów determinujących wartość naukową 

przeprowadzonych przeze mnie badań telewizyjnej reklamy politycznej (M. Mazur, 

Telewizyjna reklama polityczna w kampanii ‘2007 w Polsce – analiza treści audycji 

wyborczych, w: I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media. Status, aksjologia, 

funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s.103-

114; M. Mazur, Budowanie wrażeń w kampanii wyborczej w 2005 roku w Polsce, w: A. 

Kasińska – Metryka, K. Kasowska – Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 
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2009, s.135 – 142; M. Mazur, Reklama negatywna. Doświadczenia polskie i amerykańskie, w: 

B. Dobek – Ostrowska (red.), Kampania wyborcza: aspekty marketingowe, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 77-95; M. Mazur, Reklama telewizyjna, w: J. 

Sztumski, M. Kolczyński (red.), Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna – aktorzy – 

programy – strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 95-139; a 

także referat: „Reklama polityczna w polskich kampaniach wyborczych – próba bilansu” 

wygłoszony na XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku” w dniach 

5-6.02.2015 w Słubicach) wskazać należy rozpoznanie strategii wyborczych partii (zwłaszcza 

na płaszczyźnie kreacji wizerunkowych w kampanii ogólnokrajowej) oraz weryfikację 

występowania identyfikowanych w podobnych badaniach na świecie (m.in w studiach 

zespołów związanych z L. Kaid oraz W. Benoitem) kategorii, takich jak, m.in: udział 

tematyki (programowej, ideowej, personalnej), funkcje apeli wyborczych, forma 

argumentacji, style produkcji. Ważne dla celów debaty naukowej wnioski z tych badań 

dotyczyły: 

1) kształtu oferty wyborczej, wyłaniającej się z prezentacji telewizyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli programu wyborczego w apelach partii - większość czasu audycji 

wyborczych poświęcona jest prezentacji programów wyborczych, w kolejnych 

kampaniach analiza treści programów dowodzi pragmatyzacji, postulaty programowe 

coraz częściej wynikają bardziej z kontekstu wyborów (pozycjonowanie sytuacyjne) 

aniżeli ideowego rdzenia tożsamości partii i w tym sensie można mówić o standaryzacji 

ofert politycznych;  

2) wymiaru konkurencyjnego apeli wyborczych – analizy potwierdziły niewielki zakres 

działań dyskredytujących konkurencję polityczną  

3) języka apeli wyborczych z podkreśleniem symbolizacji (emocjonalizacji), wizualizacji 

oraz zastosowania technik perswazyjnych.   

Badania telewizyjnej reklamy zmierzały także do uchwycenia cech szczególnych apeli 

wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wyniki studiów kampanii w 2009 

roku (M. Mazur, Who Will Care Best About The Polish Interests? The Electoral Appeals Of 

The Main Political Parties – Analysis Of Content Of TV Political Advertisements, w: M. 

Kolczyński (red.), The Picture of the European Parliament Elections (2009) in the Polish 

Media. Analysis of the Media Content, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2010, s.136 – 151; M. 

Mazur, Kampania wizerunkowa w wyborach do PE w 2009 roku w Polsce. Analiza 

zawartości telewizyjnej reklamy politycznej, w: K. Sobolewska – Myślik, A. Hess, W. 

Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, 
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