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Internet jest wyjątkowym medium. Zapominanie o tym, że sieć to nade wszystko forum 
dialogu, a nie słup ogłoszeniowy, pozwala się ustrzec od często spotykanego traktowania 
witryny li tylko jako przestrzeni do publikowania tekstów i grafik związanych z kampa-
nią. Taktyka promocyjna wykluczająca lub marginalizująca kontakt z wyborcami–
internautami jest skazana na niepowodzenie1. 

Internet wyrównuje szanse. Dostęp do wszystkich witryn jest taki sam. Ko-
rzystanie z sieci jest tanie, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów pro-
wadzonej w niej kampanii wyborczej. Kluczem do sukcesu jest pomysł i podję-
cie właściwej decyzji o tym, kto ma dla nas przygotować i zrealizować projekt 
promocji sieciowej, za pomocą jakich narzędzi i wreszcie – do kogo chcemy 
dotrzeć. Różne będą przecież drogi dojścia do mediów i liderów opinii czy po-
tencjalnych wyborców reprezentujących różne grupy wiekowe. 

Tymczasem  
Internet jest wciąż traktowany jak rodzaj słupa ogłoszeniowego, na którym wywie-

sza się wirtualne ogłoszenia. Politycy chcą mówić do wyborców, ale nie chcą ich słu-
chać. Takie traktowanie internautów pokazuje, że są wciąż traktowani przez partie jako 
swego rodzaju „wirtualne zasoby wyborcze”. Nie docenia się specyfiki i aktywności tej 
grupy. To podstawowa rzecz, do której zmiany powinni się przygotować partyjni do-
radcy od marketingu politycznego. Demokracja to także umiejętność prowadzenia roz-
mowy z obywatelami. To nie tylko mówienie, ale i słuchanie. To otwartość na pytania, 
gotowość do odpowiadania. Wreszcie – zdolność modyfikowania swojego stanowiska, 
elastyczność2. 

Wśród ludzi, którzy używają Internetu, jest więcej głosujących w wyborach niż pro-
porcjonalnie w danym społeczeństwie. Internet wydaje się więc dobrym miejscem do 
prowadzenia kampanii wyborczych i kontaktu publicznych organizacji z ich sympatykami 
czy klientami. Wynika to z badań przeprowadzonych w 1997 roku przez Institute of 
Technology w amerykańskim stanie Georgia na 11 700 użytkownikach Internetu.  

                                                        
1 E. Borowik-Dąbrowska, Jak zaprojektować polityczną kampanię medialną w Internecie? 
 www.epolityka.net/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=150 
2 E. Borowik-Dąbrowska  E., Serwisy  internetowe  partii  politycznych: przestrzeń dyskusji czy 

słup ogłoszeniowy?, „Marketing Polityczny”, grudzień 2006, nr 3, za: 
www.epolityka.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=150. 
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Ponad 80 procent z nich jest zarejestrowanych do głosowania, a w całym amerykań-
skim społeczeństwie – zarejestrowanych jest 60 procent. 63 procent badanych bierze 
udział w wyborach; w całym społeczeństwie bierze ich udział ponad 40 procent. 31 pro-
cent badanych wybiera urzędników państwowych, 23 procent bierze udział w dyskusjach 
politycznych, 22 procent podpisuje petycje.  

Co bardzo interesujące, ponad 40 procent ocenia, że są bardziej zaangażowani poli-
tycznie, odkąd zaczęli korzystać z Internetu. Oznacza to, że sieć będzie odgrywała coraz 
większą rolę w polityce; jest ona dobrym miejscem na rozpowszechnianie informacji poli-
tycznych – znajdą tam one zainteresowanych i uważnych odbiorców3. 

Pomimo wciąż rosnącej popularności i liczby użytkowników Internetu w lo-
kalnych kampaniach wyborczych potencjał tego narzędzia pozostaje zupełnie 
niewykorzystany. Trudno powiedzieć, na ile wynika to z faktu, że większość 
kampanii przygotowywana jest przez nieprofesjonalne sztaby wyborcze, a na ile 
z tego, że przepastne zasoby Internetu wydają się nie tylko tajemnicze i nieu-
jarzmione, ale również, oceniając z lokalnej perspektywy, bardzo odległe. 

Zdania na temat sposobu przygotowania strategii promocji internetowej dla 
różnych podmiotów są podzielone. Można oczywiście dostosowywać do potrzeb 
marketingu politycznego ogólne teorie, jednak w mojej opinii kryteria oceny 
poprawności przygotowania serwisu internetowego czy zastosowania poszcze-
gólnych narzędzi będą te same bez względu na fakt, czy próbujemy sprzedać 
kandydata na radnego czy bliżej nieokreślony produkt. Bez względu na skalę 
i zasięg przedsięwzięcia należy wymagać przede wszystkim: poprawności, ko-
munikatywności, efektywności i tego, co najważniejsze, czyli pomysłu. Można 
też jednoznacznie wskazać jedną podstawową chorobę trawiącą projekty bez 
względu na przedmiot promocji – brak kompetencji twórców strategii, który 
szczególnie ujawnia się w skali mikro. 

Możemy wyróżnić dwa główne sposoby istnienia w sieci. Posiadanie własnej 
witryny i wykorzystywanie istniejących kanałów (fora internetowe, serwisy 
społecznościowe i tym podobne). Dla osiągnięcia lepszego efektu warto się 
zastanowić nad oboma sposobami. 

Podstawowe warunki, jakie powinna spełniać każda poprawnie skonstruo-
wana witryna, to4: 

1. Szybkość ładowania – w wypadku witryn wyborczych, które nie zawierają 
zbyt dużo treści, optymalizacja strony nie powinna stanowić większego proble-
mu, tym bardziej że z jednej strony użytkownicy Internetu posiadają łącza 
o coraz większej przepustowości, a z drugiej – witryna kandydata nie musi być 
skonstruowana przy wykorzystaniu wymyślnych technologii, ciężkich animacji 
czy też dużej liczby zdjęć, które mogą utrudniać ładowanie strony. 

                                                        
3 J. Zieliński, Marketing polityczny, wyborcy aktywni politycznie, 

www.winter.pl/internet/w0730.html. 
4 Opracowanie własne na podstawie: M. Levine, Partyzanckie Public Relations w Internecie, 

Warszawa 2000, s. 48. 
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2. Przystępność treści (łatwość odbioru) prostota przekazu – o ile stosunko-
wo łatwo możemy sobie poradzić z szybkością ładowania serwisu, o tyle po-
prawna konstrukcja treści sprawia wielu posiadaczom stron internetowych dość 
duże trudności. By poprawnie zbudować zawartość strony, powinniśmy pamię-
tać o kluczowym czynniku, jakim jest czas – użytkownicy stron potrzebują ła-
twego dostępu do najważniejszych informacji. Nie oznacza, to, że powinno się 
zrezygnować z nawigacji i zasygnalizować jak najwięcej treści na stronie głów-
nej. Optymalna sytuacja jest zupełnie odwrotna: logiczna nawigacja, zachowa-
nie zasad stosowanych przy budowie wszystkich witryn, ale przede wszystkim 
krótkie teksty – wszystko to pomoże nam zatrzymać uwagę użytkownika. Mu-
simy również pamiętać o tym, że strona internetowa to publikacja, której obję-
tość powinna być ograniczona, treść starannie wyselekcjonowana, a język nie 
tylko dostosowany do poziomu naszego odbiorcy, ale przede wszystkim prosty 
– nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jacy użytkownicy ją odwiedzą.  

Styl komunikowania jest równie ważny, jak jego treść. Zawartość strony to kolejne 
narzędzie do budowania wizerunku. Podstawą porozumiewania jest użycie odpowiednie-
go „kodu” – stosownej formy. Jeśli czegoś brak, oddziaływanie, porozumiewanie nie jest 
w pełni skuteczne5. 

3. Atrakcyjność wizualna – jest równie ważna jak logiczna nawigacja. 
W wypadku tego kryterium nie oceniamy stron w kategoriach „ładne” 
i „brzydkie”. Poprawna grafika i odpowiednio zastosowane kolory mają być 
przede wszystkim funkcjonalne, a jeśli jeszcze dodatkowo będą zgodne 
z obowiązującymi trendami, atrakcyjność witryny w oczach użytkowników na 
pewno wzrośnie.  

Wydaje się, że o ile politycy zrozumieli wagę swojego wyglądu w telewizji, o tyle nie 
dotarło do nich jeszcze, że podobnie starannie powinni dobierać zdjęcia publikowane na 
stronach WWW. Nie oznacza to, że wszystkie z nich powinny być pozowanymi fotogra-
fiami robionymi w studiu, nie należy jednak na siłę budować jak największej galerii. 
Zdjęcia nieestetyczne, niestarannie wykonane, źle wykadrowane czy też zawierające nie-
potrzebne elementy (na przykład fragmenty jakichś przedmiotów wystające z kadru) po-
wodują wrażenie amatorszczyzny. Przypominają chwilami zbiory przypadkowych „fotek” 
z kolekcji rodzinnych6. 

4. Łatwość kontaktu z właścicielem witryny – strona internetowa to nie ulot-
ka czy plakat reklamowy, jest narzędziem niezwykłym, z uwagi na swoją inte-
raktywność, o której bardzo często twórcy stron wyborczych zapominają. For-
mularze kontaktowe nie wystarczą. Użytkownik, a w tym przypadku wyborca, 
powinien otrzymać możliwość wyboru, czy chce się skontaktować ze swoim 
kandydatem za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora7 czy tradycyjnego 
                                                        

5 Borowik-Dąbrowska E., Serwisy internetowe…, op.cit. 
6 Ibidem. 
7 Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) – program pozwalający 

na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant 
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listu dostarczanego pocztą. Wielość możliwości kontaktu potęguje wrażenie 
otwartości kandydata.  

5. Aktualizacje8 – to słowo jest kluczem do sukcesu każdej witryny; częste 
aktualizacje pokazują, że strona żyje, że ktoś o nią dba, ale co najważniejsze, 
każą do niej powracać.  

Kalendarium promocji marketingowo-politycznej w sieci winno być oczywiście zsyn-
chronizowane z całością kampanii wyborczej bądź aktualnymi wydarzeniami czy zjazda-
mi organizowanymi przez partię. Łączenie działań w przestrzeni wirtualnej i tzw. realu 
umożliwia budowanie grup sympatyków i znalezienie w sieci chętnych do zaangażowania 
w działalność polityczną, do których w inny sposób nie dałoby się dotrzeć. Serwis partyj-
ny może być również sprawnym narzędziem komunikowania członków ugrupowania, 
zwłaszcza tych zaangażowanych w jego promowanie online9. 

 Maciej Ratajczak w artykule zatytułowanym Marketing w polityce, czyli jak 
wygrać wybory wymienia niezwykle istotne funkcje witryn wyborczych10. Po-
zwalają one na gromadzenie wolontariuszy, zarówno do tradycyjnej pracy przy 
kampanii (obsługa telefonów, korespondencja, organizowanie i uczestniczenie 
w spotkaniach wyborczych), jak i poszukiwanie tak zwanych cyberwolontariu-
szy, którzy zazwyczaj są angażowani do rozsyłania elektronicznych kartek do 
znajomych z prośbą o poparcie danego kandydata oraz podejmowanie działań 
mających uczynić kampanię bardziej widzialną w Internecie. 

6. Tworzenie wspólnoty skupionej wokół twojej osoby, czyli tworzenie silnej 
więzi emocjonalnej pomiędzy tobą a twoimi zwolennikami oraz wśród samych 
zwolenników. Aby to zrealizować, warto zamieścić na stronie przestrzeń do 
prowadzenia rozmów online (tak zwane chat rooms), umożliwić pobieranie 

                                                       
Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową, zazwyczaj 
Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od e-maili różni się tym, że przesyłając informacje 
o obecności użytkowników, zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej konwersacji. 
Komunikatory przesyłają informacje według zasad ustalonych przez protokoły komunikacyjne tak, 
że publicznie udokumentowane protokoły są zwykle implementowane przez wiele komunikatorów, 
zapewniając prawie nieograniczone grono odbiorców, podczas gdy utajnione zmuszają użytkowni-
ków do korzystania z programów przygotowanych przez producentów, ograniczając tym samym 
możliwość komunikacji. Komunikatory bardzo często łączą użytkowników przez serwery, do 
których się przyłączają i od których działania są uzależnione. Niekiedy tak skrajnie, że użytkownik 
jest skazany na reklamy emitowane przez producenta aplikacji. Za: www.wikipedia.pl. 

8 Szybkie i sprawne aktualizacje umożliwiają wykorzystanie w strukturze strony odpowiednich 
narzędzi do zarządzania treścią, czyli CMS. Za wikipedia.pl: System zarządzania treścią (ang. 
Content Management System – CMS) to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających 
na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny 
personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym 
poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj 
w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły. 

9 E. Borowik-Dąbrowska, Jak zaprojektować…, op.cit. 
10 M. Ratajczak, Marketing w polityce, czyli jak wygrać wybory Wolsztyn 2002, 

www.marketingwpolityce.zgora.pl/internet.htm. 
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grafik (plakatów, tapet na komputerowy pulpit i tym podobnych) oraz sloganów 
wyborczych kandydata. 

7. Zbieranie funduszy na kampanię – w tym celu trzeba na stronie wyodręb-
nić oddzielną, specyficzną sekcję, w której należy podać numer konta.  

O ile stworzenie listy elementów obowiązkowych dla prawidłowego przygo-
towania witryny może przysporzyć pewnych problemów, o tyle lista potencjal-
nych błędów, których powinniśmy się zdecydowanie wystrzegać, wydaje się 
łatwiejsza do opracowania. Oto kilka z nich: 

1. Brak podstawowej wiedzy na temat tego, do czego ma służyć tworzona 
strona internetowa i nieświadomość znaczenia słowa „interaktywność”. 

2. Brak wyraźnego sprecyzowania, czy mamy do czynienia ze stroną infor-
macyjną czy wizerunkową. 

3. Przeładowanie graficzne, którego przeciwieństwem jest całkowity brak 
struktury graficznej, chałupniczo przygotowywana grafika – niektórzy twórcy 
stron internetowych jakby zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że istnieją 
programy do przygotowywania grafiki komputerowej. 

4. Brak wcześniej opracowanej struktury funkcjonalnej serwisu, która umoż-
liwia właściwy podział treści i analizę schematów nawigacji. 

5. Brak podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi i zasad budo-
wy witryn WWW, nie mówiąc już o technologiach, które pozwalają na popraw-
ne przygotowanie serwisu. 

6. Łamanie podstawowego podziału strony na menu, nagłówek, część głów-
ną i stopkę. Zasady tej często nie przestrzegają nawet nowoczesne serwisy in-
formacyjne przygotowywane przez agencje interaktywne. 

7. Niechlujność przygotowania – począwszy od braku polskich znaków, 
przez źle docięte i sformatowane zdjęcia, zły dobór kolorów, po źle dobrane 
i niedopasowane do siebie rozmiary poszczególnych elementów. 

Przeprowadzona analiza stron internetowych kandydatów została ograniczo-
na do witryn stworzonych na potrzeby kampanii prowadzonej na terenie miasta 
Krakowa w wyborach samorządowych w 2006 roku. Badaniu poddano ponad 
20 stron, które, biorąc pod uwagę kryterium „wykonawcy”, możemy najogólniej 
sklasyfikować jako: 

– przygotowane przez agencje interaktywne,  
– przygotowane przez osoby prywatne, 
– przygotowane samodzielnie przez kandydatów. 
Innym kryterium analizy była struktura funkcjonalna (układ, liczba funkcji 

i zagłębień) strony. Na tej podstawie wyróżniono: 
– strony o rozbudowanej strukturze z wielokrotnymi zagłębieniami11, 

                                                        
11 Dla ułatwienia nawigacji menu każdej ze stron internetowych powinno być podzielone na 

kilka poziomów szczegółowości – nazwa zagłębienia odnosi się bezpośrednio do sposobu wyszu-
kiwania określonych treści. Niektóre z nich będą dostępne od razu, inne będą wymagały zagłębie-
nia się w strukturze.  
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– strony o prostej strukturze z jednym poziomem zagłębień, 
– strony bez struktury funkcjonalnej. 
Ocena poziomu wykonania witryn wyborczych oraz ich funkcjonalności jest 

bardzo niska. Standardowa strona składała się z:  
– krótkiej notki biograficznej,  
– próby prezentacji programu,  
– zdjęcia, najczęściej był to portret,  
– logotypu partii w wypadku kandydatów zrzeszonych, 
– czasami danych kontaktowych (nie pojawiły się na wszystkich analizowa-

nych stronach).  
Żadna z przeanalizowanych witryn nie zawierała nawet najprostszych me-

chanizmów wspomagających działania promocyjne, takich jak: funkcja „poleć 
serwis” newsletter. Jedna posiadała bannery12 i buttony13 do pobrania, polecanie 

                                                        
12 Banner (z ang. sztandar, transparent) jest formą reklamy, komunikatu lub innego przekazu. 

W weksylologii banner to weksylium – rodzaj flagi wieszanej pionowo. Górna część flagi na ban-
nerze musi się znaleźć po lewej stronie. Tak więc dla bannera zawierającego heraldyczne barwy 
Polski barwa biała znajdzie się po stronie lewej. Obecnie banner to najczęściej wydrukowany na 
płachcie materiału przekaz informacyjny lub reklamowy. W Internecie banner to poziomy pasek 
(formy pionowe, kwadratowe i okrągłe przybrały inne nazwy), przekazujący treści informacyjne 
bądź reklamowe. Najczęściej jest wykonany w technologii Adobe Flash, wcześniej były to głównie 
animowane pliki graficzne w formacie GIF, czasami stosowane są pliki JPEG, teoretycznie może to 
też być applet języka Java, ostatnio prawie niespotykane. Animacje w formacie Adobe Flash, mimo 
że atrakcyjniejsze wizualnie, wymagają jednak, aby użytkownik miał zainstalowaną w systemie 
i aktywną specjalną wtyczkę do ich odtwarzania. Nie wszyscy reklamodawcy zdają sobie sprawę 
z tego, że taka animacja nie zostanie wyświetlona u niektórych użytkowników. Bannery zazwyczaj 
są zaopatrzone w linki, które odsyłają do strony reklamowanego produktu. Cechy charakteryzujące 
skuteczny banner to: 

– przyciągający oko, oryginalny wygląd, wyróżniający się z całej strony; 
– zwięzła treść, zmuszająca oglądającego do interakcji – zawierająca pytania i celne, ale krót-

kie stwierdzenia, nakazujące internaucie natychmiastowe podjęcie określonych działań; brak zbęd-
nych informacji; 

– jeśli banner jest animowany (na przykład gif lub flash), to długość animacji powinna być 
niewielka, żeby widz się nią nie znudził i nie przestał oglądać przed końcem; 

– krótki czas ściągania bannera, najlepiej by reklama ważyła około 20 kB; 
– określone wymiary (w zależności od wybranego systemu wymiany bannerów) – dlatego two-

rząc banner, użyteczną praktyką jest wykonanie go w kilku standardowych wielkościach.  
Za: www.wikipedia.pl. 
13 Button (z ang. przycisk) – wizualna w formie reklama internetowa polegająca na umieszcze-

niu na stronach internetowych odpowiednio przygotowanego obrazka, po kliknięciu w obszar 
którego użytkownik zostaje przeniesiony na stronę reklamodawcy. Jest to odpowiednik tak zwane-
go bannera, zajmujący o wiele mniej miejsca i nieutrudniający użytkownikowi przeglądania stron. 
W celu ujednolicenia rozmiarów obrazków przyjęto zasadę, że rozmiar reklamy nie powinien 
przekraczać 160 na 70 pikseli i nie powinien zajmować więcej niż 20 kB. Standardowo jednak 
button przyjmuje wielkość 120 na 60 pikseli i jest nie większy niż 8 kB.  

Buttony są wykorzystywane między innymi przy wzajemnym reklamowaniu się spokrewnio-
nych tematycznie stron, przy dobrowolnym promowaniu sprawdzonych serwisów, a także podczas 
reklamowania produktów programów partnerskich. Za: www.wikipedia.pl. 
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treści, notkę na temat kandydata do pobrania. Na wybranych pojawił się pro-
gram do pobrania. Oprócz witryny kandydata na prezydenta Krakowa – Ryszar-
da Terleckiego żadna ze stron nie zawierała też działu prasowego, w którym 
można znaleźć materiały na temat działalności kandydata czy najprostszą pra-
sówkę. Na stronie przygotowanej przez Dominika Jaśkowca znalazło się „zdję-
cie dnia”, banner akcji „Pajacyk” i jawne statystyki odwiedzin.  

Partyjna identyfikacja wizualna 

Na pierwszy plan wysuwają się kandydaci nowoczesnych partii pozostają-
cych pod opieką specjalistów do spraw kreacji wizerunku – witryny kandydatów 
PiS, PO i demokraci.pl  

W przypadku dwóch pierwszych unifikacja ogranicza się do zastosowania 
elementów obowiązkowych, czyli kolorów, układu menu, kształtu headera14. Co 
ciekawe, identyfikacja partyjna występuje jedynie w wypadku kandydatów na 
prezydenta miasta, na niższych szczeblach samorządowych twórcy witryn po-
zwolili sobie na pełną dowolność.  

Idealnym i z całą pewnością wartym wdrożenia modelem byłoby stworzenie 
gotowych, łatwych do adaptacji do potrzeb poszczególnych kandydatów 
i ewentualnej rozbudowy szablonów witryn WWW, z których kandydaci mogli-
by korzystać. Oczywiście produkt musiałby być dostosowany do szczebla admi-
nistracji. Innym rozwiązaniem mogłoby być przygotowanie manuala15 informu-
jącego, w jaki sposób używać kolorów i symboli partyjnych, jakie są elementy 
obowiązkowe i sposób ich rozmieszczenia.  

Korzyści z takiego układu są oczywiste: 
– uzyskanie spójności wizerunkowej wewnątrz partii; 
– komunikowanie na zewnątrz jedności, zgrania, hierarchii partyjnej; 
– łatwiejsze pozycjonowanie zarówno w Internecie, jak i w świadomości 

wyborców;  
– zwiększanie statystyk odwiedzin głównej witryny partii, dzięki wspólnym 

aktualnościom łatwiej dotrzeć do wyborców z programem partii; 
– uniknięcie błędów wizerunkowych popełnianych przez kandydatów; 
– obniżenie kosztów produkcji i promocji; 
– stała opieka nad kandydatami, a jednocześnie uwolnienie ich od problemu 

przygotowania właściwego projektu internetowego, co, jak pokazała analiza, 
może stanowić problem. 

                                                        
14 Header – nagłówek strony, najczęściej w formie grafiki lub animacji flash. 
15 Manual –  stosowany przy identyfikacji wizualnej zestaw reguł wykorzystania symboli i kolorów.  
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Pozycjonowanie16 

Z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, że pozycjonowanie stron 
to procedura wciąż bardzo odległa kandydatom. W kodzie stron wykonanych 
przez agencje interaktywne znajdujemy standardowe słowa kluczowe i de-
scription. Biorąc pod uwagę wyniki osiągane w wyszukiwarkach internetowych, 
można stwierdzić, że prawdopodobnie pozycjonowana była strona przygotowa-
na na zlecenie Łukasza Słoniowskiego. W przypadku innych witryn występują 
ogromne trudności w ich odnalezieniu w przeglądarkach internetowych bez 
wpisania konkretnego nazwiska kandydata. Co więcej, sprawdzenie domen 
przyniosło jeszcze jedną ciekawą informację, otóż większość polityków nie 
zabezpiecza się na wypadek nieuczciwych działań konkurencji i nie wykupuje 
domen związanych z ich nazwiskami. 

Analiza przykładowych stron kandydatów 

Dominik Jaśkowiec – jest to przykład witryny samodzielnie przygotowanej 
przez kandydata. Strona jest przepełniona starannie przygotowaną treścią, za-
wiera raporty z realizacji programu wyborczego z poprzedniej kadencji, infor-
mator dzielnicowy, informacje na temat kandydata. Jednocześnie jest to jednak 
najbardziej chaotyczna ze wszystkich analizowanych witryn wyborczych. Para-
doksalnie jej twórca i jednocześnie kandydat do rady dzielnicy w liście do użyt-
kowników życzy „przyjemnej nawigacji”. Fatalna kolorystyka (niebieskie tło, 
żółte, zielone i czerwone czcionki) i zamieszczenie wszystkich informacji na 
stronie głównej zniechęcają do dalszego przeglądania. Elementy graficzne, czyli 
część wizerunkową stworzono w edytorze tekstów, wszystkie treści zasygnali-
zowano na stronie głównej, podjęto nieudaną próbę zastosowania ozdobników, 
brakuje menu, ale, co najważniejsze – brak nazwiska kandydata na stronie 
głównej. Dodatkowe niespodzianki przynosi analiza warstwy tekstowej – oto 
zamiast „zdjęć” znajdujemy „fotki”, określenie, które zdecydowanie nie kore-
sponduje z wizerunkiem kandydata. Po wyborach zmieniła się nieco kolorystyka 
tekstów (contentu). 

                                                        
16 Pozycjonowanie (nazywane często SEO z ang. Search Engine Optimization) to wiele działań 

mających na celu osiągnięcie jak najwyższej pozycji strony w wyszukiwarkach internetowych. Po 
co w ogóle starać się wypozycjonować stronę WWW? Odpowiedź jest prosta – dla pieniędzy. 
Warto zdawać sobie sprawę, że poprawa pozycji danej witryny w wyszukiwarkach internetowych 
znacząco wpływa na oglądalność witryny, co, jak już łatwo można się domyślić, ściśle wpływa na 
to, ile pieniędzy można zarobić dzięki danej witrynie. I nieważne, czy dana witryna jest sklepem 
internetowym, któremu zależy na jak największej liczbie klientów, czy też może zwykłą stroną 
internetową, która czerpie dochody z reklam lub nawet na razie nie ma żadnych dochodów – im 
wyżej dana strona znajdzie się w wynikach wyszukiwania, tym lepiej. www.websign.pl. 
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Tadeusz Golonka – przejrzysta strona o bardzo prostej nawigacji, klasyczny 
układ treści, bardzo profesjonalne przygotowanie, prosta grafika, nowoczesna 
kolorystyka, zastosowanie zgodnych z nowoczesnymi trendami form graficz-
nych. Z jednej z podstron dowiadujemy się, że kandydat jest uznanym naukow-
cem i dyrektorem regionalnym korporacji Microsoft. Jest to jedna z nielicznych 
stron, na których zastosowano „rekomendacje”, czyli szczegółową listę osób 
wspierających kandydata. W tym wypadku jest to ponad sto nazwisk i krótkich 
charakterystyk zawodowych. Układ alfabetyczny sprawił, że już na pierwszy 
rzut oka widać, że kandydat jest popierany przez osoby w różnym wieku  
i o różnym statusie społecznym. Narzędzie należy ocenić pozytywnie. Ta witry-
na jest przykładem, że proste rozwiązania mogą być niezwykle efektywne. Bra-
kuje, niestety, nowoczesnych narzędzi, które usprawniłyby działania promocyj-
ne prowadzone w kampanii wyborczej. 

Leon Grzybek – można zażartować, że kandydat postawił na prostotę prze-
kazu. Cała treść (content) jest  zlokalizowana na jednej stronie. Brak jakichkol-
wiek zagłębień czy funkcjonalności. Strona została przygotowana w postaci 
przelanego na tło tekstu ulotki wyborczej, brak polskich znaków, brak jakich-
kolwiek funkcjonalności, niezgodne ze sobą tła strony i zastosowanego logoty-
pu. Już na pierwszy rzut oka widać, że kandydat nie posiada kompetencji tech-
nicznych niezbędnych nie tylko do stworzenia i obsługi witryny, ale choćby jej 
oceny. Cieszy fakt, że w ogóle dostrzegł potencjał komunikacji w Internecie, 
pozostają jednak pytania, do kogo dotarł ze swoim komunikatem i jaki był tego 
rezultat? 

Paweł Klimowicz – jego strona „Przewodniczący Rady Miasta” jest prawie 
zupełnie pozbawiona treści. Kolejny negatywny przykład potraktowania strony 
internetowej jak ulotki wyborczej. Cała treść ogranicza się do dwóch listów do 
wyborców, kilku zdjęć i działu „kontakt”. Charakterystyczna konwencja gra-
ficzna pokazuje, że twórca witryny miał jakiś pomysł, chociaż jego wykonanie 
dało mało estetyczny i niefunkcjonalny efekt. Uwagę przyciąga okno mechani-
zmu „szukaj”, przy którym nie zamieszczono przycisku uruchamiającego tę 
funkcję i treści do przeszukiwania. To witryna stworzona bez żadnego celu ko-
munikacyjnego. 

Piotr Dunin – to przykład estetycznej, bardzo prostej, czytelnej, poprawnie 
technicznie przygotowanej strony, której nawigacja została utrudniona przez 
niewłaściwy dobór kolorów. Konstrukcja witryny nie zniechęca. Gdyby nie 
smutna, zgaszona kolorystyka i nieczytelne czcionki na przyciskach, można by 
szybko zasięgnąć informacji na temat kandydata. Piotr Dunin jako jedyny poda-
je swój numer komunikatora Gadu-Gadu. Na stronie znajduje się również gale-
ria zdjęć, które na pierwszy rzut oka sugerują, że mogą być wykorzystane jako 
materiał prasowy do pobrania. Niestety, okna nie powiększają się. Bijący ze 
strony smutek nie koresponduje z wizerunkiem kreowanym przez zdjęcia kan-
dydata. W dodatku mógł on mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania 
Piotra Dunina przez odwiedzających witrynę podczas kampanii. 
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Łukasz Słoniowski – jedna z niewielu bardzo poprawnie przygotowanych 
witryn. Dzięki czytelnemu menu i bardzo dobremu podziałowi treści jest prosta 
i przyjemna w nawigacji. Kandydat zamieścił na witrynie wiele informacji, 
które można łatwo odnaleźć. Rozbudowana galeria pokazuje Łukasza Słoniow-
skiego w różnych sytuacjach podczas kampanii, ale również jego pasje. Strona 
jako jedyna zawiera bannery i buttony do pobrania. Prezentuje też sylwetki osób 
ze sztabu wyborczego kandydata. Należy również dodać, że strona została bar-
dzo dobrze spozycjonowana. 

Ryszard Terlecki – profesjonalnie przygotowana chociaż list do wyborców 
napisany został kursywą, brak zeskanowanego podpisu – zamiast niego symula-
cja pisma odręcznego poprzez kursywę. Na tej witrynie znajdujemy kilka nowo-
czesnych narzędzi – filmy wideo, chat online, elementy do pobrania, dział pra-
sowy, czyli zestaw artykułów na temat kandydata, rozbudowaną galerię, doku-
mentację spotkań z wyborcami, a również formularz kontaktowy.  

Piotr Wojtaszak – zdecydowanie najgorzej przygotowana wyborcza strona 
WWW w krakowskiej kampanii samorządowej. Niedostosowane do siebie sze-
rokości głównych elementów strony – nagłówka, części głównej i stopki, fatalna 
kolorystyka, niepotrzebnie zdublowane menu – na górze i na dole strony, zbęd-
ne sygnalizowanie opcji „zobacz film” poprzez zastosowanie ikonki kamery, 
nieudana próba stworzenia drugiego, uzupełniającego menu w części głównej 
strony, niedokładnie wycięte zdjęcie kandydata, brak jakiejkolwiek struktury 
graficznej serwisu. Witryna wygląda jak pomniejszony na potrzeby sieci bill-
board wyborczy, na którym zamieszczono kilka linków sugerujących obecność 
menu. Całość jest jakby wklejona w elementy dwóch przypadkowo zestawio-
nych ze sobą, niewykorzystanych wcześniej projektów.  

Grono.net – przykład wykorzystania serwisu  
społecznościowego 

Wydawać by się mogło, że kontakt z wyborcami poprzez serwisy społeczno-
ściowe może być najprostszą, a zarazem najefektywniejszą formą kampanii 
wyborczej. Tymczasem analiza niezwykle popularnego serwisu grono.net poka-
zała, że o ile kandydaci warszawscy próbowali walczyć o elektorat za pomocą 
tego narzędzia, o tyle krakowscy praktycznie w ogóle nie zauważyli jego istnie-
nia. Skupiającą w tej chwili milion użytkowników społeczność grono.net przea-
nalizowano pod kątem 14 tagów17 (słów kluczowych), takich jak: wybory, wy-
bory samorządowe, samorząd, kandydat, kandydaci, partia, polityka, głosowa-
nie, radni, i tym podobne. Okazało się, że jest tylko jeden wątek związany 

                                                        
17 Tag – słowo kluczowe, dzięki któremu możemy odnaleźć dany temat lub zamieszczony na 

serwisie filmik czy zdjęcie przez wyszukiwarkę. Zwykle do każdego zamieszczanego projektu 
możemy przyporządkować kilka słów kluczowych. 
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z wyborami samorządowymi w Krakowie zatytułowany „Terlecki czy Majchrow-
ski”, który nie dość, że nie doczekał się ani jednego komentarza, to jeszcze, jak 
możemy łatwo zauważyć, został założony przez użytkownika z Warszawy.  

Jako ciekawostkę podam, że stołeczni kandydaci, i to zarówno na radnych, jak 
i na prezydenta miasta, rywalizowali również na gronie. Możemy zauważyć pełne 
spektrum pomysłów na kampanię w sieci – od prostych ogłoszeń wyborczych, 
przez niezwykle aktywne udzielanie się w wielu tematach związanych z polityką, 
aż po słowne utarczki z innymi kandydatami. Analiza pokazała również, że naj-
liczniejszym gronem zwolenników może się pochwalić Platforma Obywatelska. 
Tak samo liczne jest grono „anty PiS”. Jedynym politykiem, którego profil na 
gronie można uznać za wiarygodny, jest Kazimierz Marcinkiewicz. Natomiast 
kreowana na nowoczesną i interaktywną partia demokraci.pl funkcjonuje tylko 
w jednym gronie, w dodatku jest postrzegana raczej negatywnie. 

Społeczności specjalistów 

Analiza zasobów internetowych pod kątem narzędzi wykorzystanych w mi-
nionych wyborach samorządowych pokazuje, że kampania wyborcza nie musi 
ograniczać się jedynie do przygotowania witryn kandydatów, prowadzenia blo-
gów czy też dyskusji na forach internetowych. Godna uwagi i dłuższego omó-
wienia jest z całą pewnością nowatorska inicjatywa branży IT, na którą trafiamy 
pod adresem wybory2006.wkrakowie.org. 

Jest to zbiorcza strona internetowa wszystkich kandydatów i komitetów wy-
borczych, przygotowana przez pozarządową organizację apolityczną – Inicjaty-
wa IT w Krakowie. Organizacja skupia profesjonalistów, firmy i instytucje 
z branży informatycznej z regionu Małopolski. Przed ubiegłorocznymi wybora-
mi samorządowymi organizacja poprosiła kandydatów na fotel prezydenta oraz 
radnych o ustosunkowanie się do spraw kluczowych dla branży. Powstała przy-
gotowana przez specjalistów (o projekcie poinformowano dwieście krakowskich 
wiodących firm oraz instytucji IT) oraz użytkowników portalu it.wkrakowie.org 
lista dziesięciu najważniejszych zagadnień (miesięczne statystyki odwiedzin 
portalu donoszą o 20 000 odsłon). Listę pytań przekazano w tym samym czasie 
do wszystkich komitetów wyborczych, które opublikowały na własnych stro-
nach adresy e-mail. Odpowiedzi zostały opublikowane na specjalnie przygoto-
wanym portalu.  

Pytania przesłano jedynie do kandydatów i sztabów wyborczych, których ad-
resy e-mail były dostępne w sieci. Zestawienie pokazuje, że na 18 komitetów 
wyborczych wspierających kandydatów na radnych udało się ustalić jedynie 
6 adresów. Lepszy wynik osiągnięto przy wyborach prezydenckich. 
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Poza przeprowadzonymi wywiadami witryna zawiera: 
– linki do wszystkich komitetów i stron radnych, 
– forum dyskusyjne, 
– zestawienie odpowiedzi na postawione pytania, 
– na bieżąco podsumowywane ankiety i sondy, 
– linki istotne dla społeczności IT. 
 
Analiza projektu wykazała jedną zadziwiającą prawidłowość – znakomita 

większość kandydatów na radnych nie zdaje sobie sprawy z potęgi komunikacji 
w Internecie, co więcej, nie dostrzega ogromnego elektoratu, jakim jest niewąt-
pliwie grupa specjalistów z branży IT. 

Z opublikowanej na stronie sondy wynika, że 44% odwiedzających witrynę 
stwierdziło w głosowaniu, iż wizyta na niej będzie miała wpływ na ich głos 
w wyborach, a w dodatku są gotowi przekonywać do swoich kandydatów zna-
jomych. 

Społeczność kandydatów 

Innym godnym uwagi, aczkolwiek trudnym do jednoznacznej oceny, przy-
kładem jest serwis banerowy zamieszczony pod adresem www.wybory-pl.com, 
a w krakowskiej mutacji: krakow.wybory-pl.com. Dzięki możliwości tworzenia 
subdomen18 jego twórcy mogli przygotować osobną witrynę wyborczą dla każ-
dej, dowolnej miejscowości w Polsce. Opłata w wysokości 190 złotych netto 
gwarantowała kandydatowi przygotowanie i zamieszczenie w trzech miejscach 
serwisu prostego bannera w technologii flash. Niestety, dane dotyczące statystyk 
odwiedzin domeny nie zostały upublicznione.  

Co ciekawe, opisywaną usługę można było zamawiać jedynie drogą elektro-
niczną. Dane właściciela serwisu nie zostały opublikowane. Po przejrzeniu źró-
dła podstrony „kandydaci” odnajdujemy jej opis (description) wykorzystywany 
do pozycjonowania: „Wybory do Samorządu, kandydaci do samorządów, Izabe-
la Fac ”. Na tej podstawie możemy zakładać, że projekt był prowadzony przez 
lub na zlecenie jednej z podkarpackich kandydatek. Jako autor strony figuruje 

                                                        
18 W systemie DNS subdomena to adres internetowy, który przynależy do domeny właściwej. 

Jeżeli na przykład posiadamy domenę o adresie: www.adres-strony.com.pl i chcemy uruchomić 
sklep internetowy, to zakładamy dla tego sklepu subdomenę o nazwie „sklep”. Adres naszego 
sklepu będzie następujący: www.sklep.adres-strony.com.pl. 

Subdomena jest usługą przeznaczoną dla każdego. Każdy, kto chce mieć własną subdomenę, 
musi spełniać odpowiednie warunki nadane przez administratora. Subdomena jest kontem z wła-
snym katalogiem WWW, posiada hasło, katalog CGI, program pocztowy. Jedną z zalet subdomeny 
jest to, iż wybierając sobie znaną i cenioną domenę, zyskujemy elegancki i jednoznacznie kojarzą-
cy się adres, który można łatwo wykorzystać w prowadzonej działalności marketingowej. 
www.wikipedia.pl. 
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firma IKAR SA. Niestety, pozwalająca sprawdzić właściciela domeny funkcja 
„WhoIs” wykazuje, że domena została zarejestrowana na osobę prywatną. Sło-
wa kluczowe pozostałych podstron zostały dobrane pod kątem promocji wybo-
rów samorządowych w Rzeszowie. 

Nie wiadomo, czy ktoś z krakowian wybrał ten serwis. Na pewno na Pod-
karpaciu nie przeszedł on niezauważony. Sam pomysł na stworzenie takiego 
sieciowego słupa ogłoszeniowego należy jednak ocenić pozytywnie. Raczej nie 
jako formę działalności zarobkowej, ale jako inicjatywę skupiającą kandydatów 
i prezentującą ich sylwetki potencjalnym wyborcom. Przygotowane zakładki 
powinny zawierać podstawowe dane, program wyborczy, jednolitą metryczkę 
i odpowiedzi na kluczowe z punktu widzenia miasta pytania. Oprócz tego oczy-
wiście identyfikację partyjną i wyborczą. Taki serwis mógłby mieć bardzo pro-
stą strukturę, ale na pewno byłby doskonałym źródłem informacji nie tylko dla 
elektoratu, lecz także dla mediów. 

You Tube i inne serwisy wideo 

Medialny fenomen Krzysztofa Kononowicza stał się bezpośrednią przyczyną 
analizy serwisu pod względem występowania na nim spotów wyborczych. 
Z krakowskich kandydatów na serwisie pojawiają się spoty Ryszarda Terleckie-
go i filmiki mające na celu skompromitowanie Jacka Majchrowskiego. Statysty-
ki ich odwiedzin są jednak niewielkie. Prawdopodobnie dochodzenie i spraw-
dzenie adresów IP19 pomogłoby wskazać, przez kogo zostały opublikowane 
dane treści lub przynajmniej zawęziło krąg podejrzanych. Z drugiej strony gdy-
by udostępnił je w sieci ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o funkcjonowaniu 
serwisów wideo, statystyki byłyby kilkunastokrotnie wyższe. 

Na robiącym w ostatnim czasie zawrotną karierę serwisie MySpace nie udało 
się, niestety, odnaleźć żadnych śladów prowadzenia kampanii wyborczej. 

 
 
 
 
 

                                                        
19 Adres IP (Internet Protocol address) to jedyny w swoim rodzaju numer przyporządkowany 

urządzeniom sieci komputerowych, funkcjonujących na bazie protokołu IP. Adresy IP są wykorzy-
stywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP jest zapisywany w postaci czterech oktetów 
w postaci dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami, na przykład adres IP:  

207.142.131.236 lub 85.147.58.245 
odpowiada komputerom obsługującym serwis Wikipedii. Użytkownicy Internetu nie muszą znać 
adresów IP. Nazwa www.wikipedia.org jest tłumaczona na adres IP dzięki wykorzystaniu protoko-
łu DNS. Adres IP jest przyznawany każdemu użytkownikowi przez jego dostawcę Internetu (ISP), 
za: www.wikipedia.pl. 
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Konkluzje 

Z przeprowadzonej analizy aktywności internetowej kandydatów w wyborach 
samorządowych jednoznacznie wynika, że nie tylko bardzo trudno o koncepcje 
realizowane za pomocą nowoczesnych narzędzi, ale o jakiekolwiek koncepcje. 
Wszyscy krakowscy kandydaci prowadzili kampanię wyborczą, wykorzystując 
standardowe narzędzia. Trudno się oprzeć wrażeniu, iż zupełnie pominęli w niej 
młody, niezagospodarowany elektorat, do którego można było dotrzeć właśnie 
dzięki efektywnej kampanii sieciowej. Mnożące koszty wojny plakatowe, tysiące 
rozdawanych, a może raczej wyrzucanych ulotek, zapychanie wyborcom skrzynek 
pocztowych – wszystkie te archaiczne narzędzia nie pozwalają na jakiekolwiek 
wyróżnienie kandydata z tłumu innych.  

Prawdopodobnie największym zaniedbaniem jest niedocenienie potencjału 
serwisów społecznościowych grono.net, MySpace i YouTube (i innych serwi-
sów wideo) oraz darmowych skryptów służących do tworzenia blogów czy pro-
stych stron internetowych. Podstawowe atuty wymienionych to:  

– ogromny zasięg – grono.net to obecnie około 1 miliona użytkowników  
– i praktycznie nieograniczony potencjał komunikacyjny; 

– możliwość dotarcia do młodego elektoratu – zaniedbanie wydaje się szcze-
gólnie rażące w wypadku młodych kandydatów, dla których naturalnym elekto-
ratem powinni być użytkownicy Internetu; 

– możliwość radykalnego obniżenia kosztów promocji – wykorzystanie nowo-
czesnych serwisów i narzędzi internetowych jest nieporównywalnie tańsze od 
przygotowania tradycyjnej kampanii opartej głównie na poligrafii i jej kolportażu; 

– łatwość obsługi – przygotowanie i administrowanie aktualizowanej wizy-
tówki kandydata na serwisie MySpace nie wiąże się z koniecznością zaangażo-
wania żadnych środków finansowych, pozwala na zamieszczenie na profilu 
dowolnych danych czy elementów graficznych, prowadzenie księgi gości czy 
miniforum internetowego, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów. To znacznie 
łatwiejsze od przygotowania i obsługi strony WWW. Zresztą w wypadku więk-
szości przeanalizowanych przykładów dobrze przygotowany profil MySpace 
czy prawidłowo przygotowany blog mógłby mieć znacznie korzystniejszy 
wpływ na wizerunek kandydata niż źle wykonana, przepełniona rażącymi błę-
dami funkcjonalnymi strona; 

– łatwa i szybka kontrola publikowanych treści; 
– szybkie rozpowszechnianie opublikowanych treści; 
– najszybsze wśród wszystkich dostępnych mediów tempo aktualizacji treści; 
– możliwość wykorzystania wielu nowoczesnych narzędzi wspomagających 

interaktywność strony WWW; 
– nieograniczone możliwości dystrybucji spotów reklamowych i materiałów 

filmowych za pośrednictwem wideo. Jako ogromny atut możemy wskazać moż-
liwość wykorzystania materiałów w niskiej rozdzielczości – czyli de facto moż-
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liwość realizacji spotów za pomocą najprostszego sprzętu. Potencjał promocyj-
ny filmu, tak naprawdę bez względu na jego treść, określa dobór właściwych 
słów kluczowych – czyli tagów. Dzięki nim i takim serwisom jak przykładowy 
wykop.pl możemy swobodnie kreować zainteresowanie naszymi publikacjami; 

– możliwość korzystania z darmowych skryptów, na bazie których możemy 
wykonywać proste strony WWW o strukturze bloga. Również serwisy blogowe 
dużych portali stwarzają możliwość szybkiego i efektywnego nawiązywania 
kontaktu z wyborcami, a na pewno są bardziej estetyczne i łatwiejsze w nawiga-
cji niż większość omówionych witryn; 

– możliwość zaistnienia w serwisach społecznościowych – to znakomita 
szansa na przedyskutowanie własnego programu, w miarę precyzyjne dotarcie 
do potencjalnego elektoratu czy, co najważniejsze, wywołanie dyskusji na klu-
czowe w naszej strategii promocyjnej tematy. Co więcej, jest to narzędzie dające 
o wiele większe możliwości niż fora internetowe – gdzie często mamy do czy-
nienia z użytkownikiem anonimowym.  

W moim odczuciu dobry pomysł na kampanię wirusową mógł śmiało wy-
grać te wybory. 

Pozostaje do rozstrzygnięcia kluczowe z punktu widzenia prowadzenia kam-
panii pytanie: do kogo tak naprawdę chcemy trafić i kogo namówić, aby oddał 
nam swój głos. „Zainteresowanie Internetem może być odebrane jako wskazów-
ka dla wyborców: oto człowiek nowoczesny, obeznany w technice, zajmujący 
się czymś, co robią dziś ludzie młodzi, co ma przyszłość – słowem, sporo pozy-
tywnych wrażeń”20. Z jednej strony brak właściwie prowadzonej komunikacji 
w Internecie może być odczytywany jako brak jasno zdefiniowanej potrzeby 
prowadzenia takich działań. W końcu jeśli wśród pomysłów wyborczych poja-
wiają się: wykorzystanie jako haczyka rozpoznawalnego czy wręcz powszechnie 
kojarzonego nazwiska (Fedorowicz, Połomski), druk na odwrocie ulotki z pro-
gramem przepisu na sernik czy rozkładu jazdy autobusów, a żaden z kandyda-
tów nie prowadzi kampanii na gronie.pl, może być to dowodem na to, że cała 
strategia wyborcza jest przygotowywana pod kątem odbiorcy będącego użyt-
kownikiem Internetu. Jednak bez względu na to, co determinuje taki tok myśle-
nia o wyborcy, koszt prowadzenia kampanii za pomocą nowoczesnych narzędzi 
internetowych jest tak niski, że chyba można się pokusić o wykorzystanie tego 
pola komunikacji – choćby dla własnej satysfakcji. 

 
 
 
 

                                                        
20 Zieliński J., Wizerunek polityka, www.winter.pl/internet/w0730.html, 4 lipca 1998. 
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