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Znaczenie „Zeszytów Prasoznawczych” 
dla rozwoju studiów nad komunikowaniem 
politycznym

Agnieszka Hess

Celem niniejszego rozdziału jest pokazanie, w jaki sposób na łamach „Ze-
szytów Prasoznawczych” dokumentowano, rozważano i tłumaczono różne 
aspekty komunikowania w obszarze stanowienia polityki oraz jej uzewnętrz-
niania. Przyjmując za Ulrichem Saxerem1, że komunikowanie polityczne jest 
„centralnym mechanizmem służącym do powstawania, przeforsowywania 
i uzasadniania decyzji politycznych” (1998 : 25), przeanalizowano zawartość 
publikacji dotyczących różnych aspektów relacji między mediami i pozosta-
łymi aktorami tego procesu, to jest przede wszystkim instytucjami władzy 
publicznej, partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i obywatelski-
mi. Przedmiot badań stanowiły więc artykuły poświęcone roli mediów w za-
kresie formułowania oferty politycznej. Były to głównie teksty omawiające 
mechanizmy rywalizacji wyborczej oraz poświęcone tym elementom władzy 
publicznej, które są z nią bezpośrednio związane. Analizą objęto także publi-
kacje, w których autorzy pisali o funkcjach mediów w kontekście pośrednic-
twa politycznego oraz o wpływie mediów na procesy decyzyjne. Ważne były 
także artykuły, w których podjęto rozważania na temat przeobrażeń, jakim 
uległy media masowe w procesie rozwoju demokracji, a także publikacje do-
tyczące absorbowania przez media uwagi publiczności. 

1  Saxer U., System, Systemwandel und politische Kommunikation…, s. 25.
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Terminologia 

Pojęcie komunikowania politycznego zaczęło być używane na łamach ZP 
w latach 70. W trzecim numerze ZP z 1975 zostało opisane jako „obszar ba-
dawczy na gruncie nauk o komunikowaniu” (Dyoniziak 1975 : 121). Dopie-
ro jednak w latach 80. problematyka ta stała się ważnym obszarem analiz, 
rozpraw i artykułów naukowych. Analiza znaczenia Ośrodka Badań Pra-
soznawczych i „Zeszytów” dla rozwoju studiów nad komunikowaniem po-
litycznym musi uwzględniać różnice w terminologii odnoszącej się do sfe-
ry relacji mediów i polityki, która obowiązywała w języku nauki i w sferze 
publicznej w poszczególnych dekadach i fazach istnienia pisma. Zakres po-
jęciowy komunikowania politycznego zmieniał się wraz z rozwojem nauki 
o komunikowaniu, środków masowego przekazu i technologii informacyj-
nych, transformacji systemowych w sferze politycznej i medialnej oraz zmian 
funkcjonowania, logiki i odbioru mediów. Bez względu na różnice termino-
logiczne problematyka komunikowania politycznego była reprezentowana 
na łamach pisma przez cały okres jego istnienia. W świetle ilościowej analizy 
leksykalnej treści ZP kategorie denotujące problematykę politycznych dzia-
łań w relacji z mediami (imaginis) osiągają wysokie zasięgi we wszystkich
fazach wyróżnionych w badaniach. 

Obszary tematyczne, przedmiot analiz i materiały 
źródłowe w pierwszych dekadach ZP

Można wyróżnić dwa dominujące aspekty analiz dotyczących komunikowa-
nia politycznego, które ukazywały się na łamach periodyka do końca lat 70. 
Autorzy, po pierwsze, zajmowali się komunikatem politycznym z perspek-
tywy nadawcy. Polem badań były między innymi socjotechnika (Kossec-
ki 1972) i propaganda (Bralczyk 1986). Po drugie, ujmowali problematykę 
mediów z perspektywy ideologicznej, odwołując się do doktryn politycz-
nych, zwłaszcza komunizmu, marksizmu-leninizmu i socjalizmu (Tetelow-
ska 1968a). Ośrodek Badań Prasoznawczych prowadził także badania i pu-
blikował raporty o znaczeniu prasy jako źródła informacji dla administracji 
państwowej (Chrzanowski 1982)2.

2  Zob. także: Robak T., Rola prasy jako źródła (informacji dla władz wojewódzkich), Raporty 
OBP, Kraków 1973.
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Istotnymi czynnikami wpływającymi na sposób przedstawiania proble-
matyki komunikowania politycznego na łamach „Zeszytów” były warunki 
funkcjonowania mediów w PRL. Do końca lat 80. redakcja była często orga-
nizatorem lub pośrednikiem przekazu, a nie inspiratorem tekstów. Periodyk 
OBP udostępniał w tym okresie łamy osobom publicznym podejmującym 
decyzje o funkcjonowaniu i przyszłości mediów w PRL, a także publikował 
fragmenty wystąpień sejmowych. Przykładowo w 1961 roku w specjalnym 
wydaniu „Zeszytów”, które ukazało się z okazji 300-lecia prasy polskiej, auto-
rami rozpraw i artykułów dotyczących przeszłości prasy i problemów ówcze-
snego dziennikarstwa byli między innymi prezes wydawnictwa RSW „Prasa”, 
prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz prezes Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich. Na łamach „Zeszytów” publikowano więc materiały opisują-
ce znaczenie prasy partyjnej w budowaniu socjalizmu (Zawadka 1961, 1964) 
oraz omówienia decyzji podejmowanych przez Radę Ministrów i inne organy 
państwa odpowiedzialne za regulację zasad funkcjonowania i kontrolę me-
diów. Treści te stanowią dzisiaj materiał źródłowy na temat zasad funkcjono-
wania prasy w rzeczywistości polityczno-społecznej, polityki medialnej i roz-
woju komunikowania politycznego w czasach PRL. 

Istotne dla omawianej problematyki są również treści publikowane 
w dziale sprawozdawczym pod nazwą Informacje z kraju i ze świata. Ich licz-
ba wydatnie zwiększyła się pod koniec lat 60.3 W materiałach tych wybiórczo 
dokumentowano światowe wydarzenia dotyczące polityki medialnej oraz re-
gularnie informowano o rozporządzeniach Rady Ministrów wprowadzają-
cych zmiany lub precyzujących różne kwestie w obszarze działalności me-
diów. To ostatnie tłumaczy wysoki zasięg kategorii ‘rząd’ uzyskany w analizie 
czynnikowej w trzech pierwszych dekadach ZP.

Jednocześnie, w części poświęconej recenzjom, w drugiej połowie lat 70. 
na łamach ZP zaczęły się ukazywać krótkie omówienia zachodnioeuropej-
skich (głównie zachodnioniemieckich) publikacji z zakresu teorii komuni-
kowania politycznego. Skrótowo opisywano prace Ralfa Dahrendorfa, Kar-
la Deutscha, Jürgena Habermasa, Ulricha Sarcinellego czy Hermana Meyna 
i wprost nawiązywano do zachodnioeuropejskich rozważań na tematy: de-
mokracji i politycznego komunikowania, instytucji politycznego komuniko-
wania, podstaw prawno-konstytucyjnych politycznego komunikowania, roli 
mass mediów w obszarze komunikowania politycznego oraz relacji mass me-
diów i polityki (Dyoniziak 1975).

3  Dubiel P., tamże.
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ZP jako źródło informacji na temat rozwoju 
komunikowania politycznego w Polsce

Ważnym obszarem analiz, rozpraw i artykułów naukowych w „Zeszytach” 
było komunikowanie polityczne ujmowane z perspektywy międzynarodo-
wej. Od początku istnienia periodyku publikowano w nim teksty dotyczące 
działalności instytucji UNESCO zajmujących się środkami masowej infor-
macji i komunikowaniem na świecie. Omawiano między innymi działalność 
Departamentu Informacji UNESCO (Kurta 1962, 1963) czy Międzynarodo-
wej Komisji do Badania Problemów Komunikowania (Varis 1980). Po pod-
pisaniu przez władze PRL Aktu końcowego KBWE w 1975 roku i Deklaracji 
UNESCO w 1978 roku „Zeszyty” zwracały uwagę czytelników na treść tych 
dokumentów. Donoszono o zmianie stosowanego nazewnictwa odnoszącego 
się do sfery międzynarodowego komunikowania politycznego. Pod koniec lat 
70. podkreślano na przykład, że w omawianych dokumentach nie stosuje się 
terminu „propaganda”, ale „polityka informacyjna”. Komentowano znaczenie 
tych dokumentów w dyskusji o przepływie informacji zarówno w skali społe-
czeństw, jak i w wymiarze międzynarodowym (Krzysztofek 1980a). Zamiesz-
czano sprawozdania z seminariów i spotkań naukowych, które odbywały się 
pod auspicjami UNESCO. Istotna informacja na temat demokratyzacji i de-
kolonizacji informacji i środków masowego oddziaływania autorstwa Sylwe-
stra Dzikiego ukazała się po seminarium, które odbyło się na Uniwersytecie 
Karola w Pradze (Dziki 1982). Celem spotkania była analiza podstawowych 
dokumentów UNESCO o środkach masowego komunikowania w krajach 
RWPG. Ważną rozprawę Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego o celach no-
wego międzynarodowego ładu informacyjnego zamieszczono w drugim nu-
merze ZP z 1981 roku. (Mikułowski Pomorski 1981). 

Pierwszym teoretycznym omówieniem międzynarodowego komuniko-
wania politycznego jako przedmiotu analiz i badań naukowych była roz-
prawa Kazimierza Krzysztofk a (1980) opublikowana w drugim numerze ZP 
z 1980 roku. Tekst ten dostarczał czytelnikom „Zeszytów” wiedzy na temat 
najnowszych światowych dyskusji o międzynarodowym przepływie informa-
cji. Autor zarysował w niej przedmiot i koncepcje badań międzynarodowego 
komunikowania politycznego, powołując się na amerykańskich politologów 
W. Phillipsa Davisona, Andreę L. Richa i Dennisa M. Ogawę. Zdefi niował 
to pojęcie jako dwukierunkowe oddziaływanie na linii: rządy danego pań-
stwa – obce społeczeństwa. W relacjach tych rządy rozwijają „informację 
(propagandę) międzynarodową”, a społeczeństwa innych krajów wywierają 
wpływ na rządy, tworząc „międzynarodową opinię publiczną”. Wśród kana-
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łów, które umożliwiają takie komunikowanie, Krzysztofek wymienił: face to 
face communication, struktury organizacyjne (partii, związków zawodowych, 
Kościołów, instytucji politycznych, stowarzyszeń zawodowych), tak zwaną 
propagandę czynu (propaganda of deed) oraz media masowe. Tym ostatnim 
autor przypisał najważniejszą rolę w procesach międzynarodowego komu-
nikowania politycznego i uznał je za najistotniejszy obszar analizy. Jedno-
cześnie Krzysztofek stwierdził, że politologiczna perspektywa nie uwzględnia 
badań dotyczących wzajemnego oddziaływania społeczeństw, które nie było-
by sterowane przez rządy. W swojej rozprawie autor zwrócił uwagę na różni-
ce pomiędzy państwami socjalistycznymi, które rozciągają kontrolę rządów 
nad działalnością środków masowych, a krajami zachodnimi, które preferują 
nieskrępowane oddziaływanie społeczeństw, dążąc do minimalizowania roli 
rządów w tym procesie. 

W burzliwych latach 80., które poprzedziły transformację ustrojową, opu-
blikowano na łamach ZP wiele tekstów problemowych na temat przemian 
w sferze komunikacyjnej, które towarzyszyły procesom zmian politycznych 
i społecznych. Do publikacji, które dla współczesnych badaczy najnowszej 
historii Polski (i regionu) stanowią kanon z zakresu tej problematyki należy 
seria rozpraw, które ukazały się w pierwszym numerze ZP z 1981 roku pod 
wspólnym tytułem Komunikowanie masowe w Polsce. Próba bilansu lat sie-
demdziesiątych. Artykuły te stanowią wieloaspektową analizę funkcjonowa-
nia systemu środków informacji masowej w PRL poprzedniej dekady. Kolej-
ną ważną rozprawą jest artykuł Walerego Pisarka i Tomasza Gobana-Klasa 
o prasie i nastrojach społecznych w latach 70. Powołując się na badania an-
kietowe, autorzy wskazali tendencję do poszerzania się i pogłębiania nega-
tywnych nastrojów społecznych oraz rosnący poziom sceptycyzmu Polaków 
wobec autentyczności informacji prasowych (Pisarek, Goban-Klas 1981). 
Badanie w tej sferze kontynuowano, czego dowodem jest artykuł T. Goba-
na-Klasa referujący ustalenia panelu badawczego na temat polskich nadziei 
i obaw w latach 1983–1984 (Goban-Klas 1985a). Spośród najważniejszych 
raportów z badań odnoszących się do sfery relacji mediów i polityki należy 
wymienić także publikację Walerego Pisarka (1982) Raport o stanie komuni-
kacji publicznej w Polsce 1980–1981. Stanowi ona całościowe omówienie wy-
ników badań i analiz prowadzonych przez pracowników OBP. Analizowany 
materiał empiryczny pozyskano z sondaży opinii, masowego i środowisko-
wego badania odbioru prasy, radia i telewizji, a także z analizy treści głów-
nych kanałów informacji i dokumentów życia społecznego. Publikacja Pi-
sarka dostarcza zatem wiedzy na temat postaw społecznych wobec mediów, 
modeli odbioru prasy, radia i telewizji, mediów alternatywnych i ich roli, 
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przemian pracy redakcji i dziennikarzy, a także polityki informacyjno-pro-
pagandowej polskich władz.

Warto odnotować, że w latach 80. poszerza się także obszar fragmenta-
rycznych analiz dotyczących roli prasy w otoczeniu politycznym i społecz-
nym, które są raportowane na łamach ZP. Ważny w tym kontekście jest 
tekst Zofi i Lewartowskiej, która porusza temat niejednoznacznej roli prasy 
w czasach napięć. Zakładając, że prasa może być adwokatem pokoju, ale tak-
że stanowić katalizator konfl iktu, autorka przeanalizowała zagraniczną pra-
sę pod kątem formułowanych przez nią prognoz politycznych? (Lewartow-
ska 1980b). Zbigniew Satała pisał natomiast o listach czytelników do redakcji 
jako źródle wiedzy na temat nastrojów społecznych w okresie ważnych wy-
darzeń. Autor przeanalizował listy czytelników „Gazety Krakowskiej” nad-
syłane do redakcji bezpośrednio po okresie wydarzeń z sierpnia 1981 roku 
(Satała 1981). Wyniki tych badań dostarczają informacji o zawartości tema-
tycznej podejmowanych problemów oraz poglądów politycznych ujawnio-
nych na łamach gazety. 

Symptomatyczna jest także „dekomunizacja” zawartości „Zeszytów” w la-
tach 80. Zasięgi wyrazów wskazujące na ‘PZPR’ (i partie pokrewne) uzyska-
ły w tej dekadzie najwyższy łączny zasięg, gdy tymczasem odniesienia do tej 
partii w tekstach kwartalnika prawie nie występują. Od początku lat 80. wy-
raźnie rośnie zasięg wyrazu „demokracja”, co ma związek z obszernym rela-
cjonowaniem na łamach „Zeszytów” materiałów i rozpraw podejmujących 
temat „demokratyzacji komunikowania”. Ich autorami są często zagranicz-
ni naukowcy (White 1984; Szecskö 1985). Do najważniejszych prac w tym 
obszarze tematycznym zaliczyć należy tekst Roberta A. White’a, ówczesne-
go dyrektora ds. badań w Centrum Badań nad Komunikowaniem i Kulturą 
w Londynie. W artykule zdefi niowano pojęcie demokratycznego komuniko-
wania, uzasadniono potrzebę prowadzenia polityki demokratycznego komu-
nikowania oraz określono jej cele (White 1984). Ważna jest także rozprawa 
Karola Jakubowicza (1988) o perspektywie wprowadzenia pluralizmu me-
diów w Polsce. Artykuł ten został opublikowany jako głos w dyskusji na te-
mat mediów u progu XXI wieku. Na łamach „Zeszytów” omówiono rów-
nież wyniki przedwyborczych badań sondażowych, przeprowadzonych przez 
OBP w kwietniu 1989 roku (Siwek 1989). 

Pod koniec lat 80. zakres tematyczny rozważań ZP dotyczących mediów 
i polityki staje się bardziej szczegółowy i różnorodny. Warto w tym kontek-
ście zwrócić uwagę na rozprawę o mediach, władzy i problemie płci autor-
stwa Margaret Gallagher, ówczesnej konsultantki UNESCO do spraw kobiet 
(Gallagher1985), publikację omawiającą wzajemne relacje mediów i Kościo-
ła (Dyrlaga 1988), a także na artykuł Włodzimierza Głodowskiego (1988) 
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o karykaturze politycznej jako formie komunikowania w badaniach amery-
kańskich. W drugiej połowie lat 80. na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” 
publikowany był również przegląd literatury i czasopism zagranicznych. Re-
cenzowane były między innymi publikacje i rozprawy, których problematy-
ka mieściła się w obszarze komunikowania politycznego (zob. np. Recenzje, 
omówienia, noty, 1986/2).

Dominujące kierunki refl eksji ZP nad 
komunikowaniem politycznym po 1989 roku

Rozważając całościowo wkład „Zeszytów” w rozwój studiów nad komu-
nikowaniem politycznym po transformacji ustrojowej, która dokonała się 
w Polsce w 1989 roku, można wymienić dwa dominujące typy analizy tej 
problematyki. Z jednej strony publikacje ZP dostarczały wiedzy na temat 
rozwoju teorii wyjaśniających wzajemne relacje mediów i polityki, z drugiej 
– omawiane były fragmentaryczne wyniki badań empirycznych. W tym dru-
gim przypadku autorzy prezentowali różne perspektywy badawcze i analizo-
wali wybrane elementy, relacje i zjawiska mieszczące się w obszarze komuni-
kowania politycznego. 

Do ważnych opracowań ZP, pozostających w teoretycznym nurcie rozwa-
żań nad wzajemnymi relacjami mediów i polityki, należy z pewnością tekst 
Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego (1989) o fundamentalnym znaczeniu 
komunikowania politycznego i formułowaniu opinii publicznej. Odwołując 
się do Floyda H. Allporta, autora jednego z najważniejszych studiów krytycz-
nych nad opinią publiczną i jej badaniem, Mikułowski Pomorski dokonał 
krytycznej analizy zachowań mediów relacjonujących debatę przy Okrągłym 
Stole. Autor przedstawił przy tym mechanizmy kształtowania opinii publicz-
nej w społeczeństwie demokratycznym. 

Stanisław Michalczyk (2003) zaproponował z kolei typologię obszarów 
badawczych studiów nad komunikowaniem politycznym, która rozwinęła 
się na gruncie niemieckiej nauki o komunikowaniu. Wyróżnił on następują-
ce obszary analizy: 

1) Związki między demokracją a komunikowaniem politycznym, do któ-
rych zalicza się: czynniki kształtujące opinię publiczną, unaukowienie 
polityki i opinii publicznej, wpływ informacji, także przeciążenia infor-
macyjnego, na procesy podejmowania decyzji politycznych oraz metodo-
logiczne problemy badania opinii publicznej i demokracji bezpośredniej;
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2) Funkcjonowanie instytucji komunikowania politycznego, czyli analizy: 
uczestnictwa i inicjatyw w procesie politycznym, polityków jako komu-
nikatorów, treści politycznych oraz partii i grup interesów jako kanałów
komunikacyjnych; 

3) Prawne podstawy komunikowania politycznego, czyli: krajowe i mię-
dzynarodowe prawne uwarunkowania wolności słowa i mediów oraz 
prawne podstawy funkcjonowania dualistycznego systemu mediów
elektronicznych; 

4) Role mediów masowych w komunikowaniu politycznym, czyli: poli-
tyczne funkcje mediów, obiektywizm informacji publicznej, zasady neu-
tralności mediów w procesach politycznych; konkurencja w komuniko-
waniu politycznym; 

5) Skuteczność polityczną mediów, w aspekcie możliwości zmian politycz-
no-systemowych, w tworzeniu politycznego „porządku dnia” i kształto-
wania wizerunku polityków; 

6) Politykę komunikacyjną i politykę medialną, czyli analizy: działania in-
stytucji władzy w tworzeniu polityki porządkującej system medialny, in-
strumentów polityki medialnej, konkurencji między prasą a mediami 
elektronicznymi, zagadnień fi nansowych mediów. 
Wszystkie obszary badawcze wyróżnione przez Michalczyka były rozwa-

żane i prezentowane na łamach kwartalnika. 
Istotnym wkładem „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój teoretycznego 

nurtu badań nad komunikowaniem politycznym w Polsce były także recen-
zje zagranicznych prac z zakresu tej problematyki oraz przeglądy wybranych 
czasopism zagranicznych, między innymi niemieckiego czasopisma „Publi-
zistik”. Na przykład Ilza Kowol systematycznie omawiała publikacje bada-
czy niemieckojęzycznych, a Jerzy Mikułowski Pomorski często recenzował 
prace anglojęzyczne. W pierwszych latach po transformacji ustrojowej uka-
zały się na łamach „Zeszytów” omówienia książek, między innymi: Hansa 
Mathiasa Kepplingera (1989/1), Güntera Bentele i Otfrieda Jarrena (1989/2), 
Marjorie Ferguson (1989/3), Elizabeth Noelle-Neumann, Winfrieda Schulza 
i Jürgena Wilke (1990/1), Michaela Bocka (1990/2). Co więcej, „Zeszyty Pra-
soznawcze” dostarczały polskim badaczom schematy i materiały do koncep-
tualizacji badań nad funkcjonowaniem mediów w ich otoczeniu społecznym 
w nowej rzeczywistości politycznej. Należy tutaj przede wszystkim wymienić 
znakomity tekst Walerego Pisarka (1989), w którym autor rozważał uroczy-
stość inauguracji rozmów Okrągłego Stołu jako aktu komunikacji politycznej 
w mediach. W publikacji Pisarek dokonał analizy językowej przemówień wy-
głoszonych przez uczestników Okrągłego Stołu na sesji otwierającej. Wyko-
rzystał w badaniach: analizę słownictwa, składni oraz nacechowania tekstów 
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subiektywizmem. Autor prześledził kluczowe symbole występujące w po-
szczególnych przemówieniach, wprowadzając termin „pojęcia fl agowe”. Po-
wyższy tekst pozostaje sztandarowym przykładem analizy języka w obszarze 
badań komunikacji politycznej. Metodę tę wykorzystywali w późniejszym 
czasie uczniowie Walerego Pisarka (Kołodziej 1994; Płaneta 2009). Równie 
ważny był artykuł Jerzego Bralczyka na temat reklamy politycznej w okre-
sie kampanii wyborczej z 1989 roku. Autor zaproponował generalną klasyfi -
kację haseł przedwyborczych, wykorzystując kategorie toposu tematycznego 
oraz toposu retorycznego (Bralczyk 1990b). Istotnym tekstem dotyczącym 
konceptualizacji badań nad współczesnymi procesami komunikowania poli-
tycznego był również artykuł Andreasa Heppa o mediatyzacji polityki. Autor 
przedstawił w nim koncepcję fi guracji komunikacyjnych, która umożliwia 
zastosowanie perspektywy transmedialnej w badaniach wzajemnych relacji 
mediów i polityki (Hepp 2014). Paweł Ścigaj (2014) zaproponował z kolei 
badanie dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi.

Autorzy „Zeszytów” zajmujący się po 1989 roku problematyką roli me-
diów masowych w otoczeniu politycznym wyraźnie postrzegali rozwój ko-
munikowania politycznego jako jeden z przejawów demokracji (Kołodziej 
1994; Szwed 2009; Hess 2014; Olędzki 2014). Najczęściej przyjmowali oni, 
że komunikowanie polityczne wynika z konieczności porozumiewania się 
rządów, partii politycznych, grup interesów ze swoim elektoratem i różnymi 
grupami społecznymi. Zidentyfi kowano trzy podstawowe kierunki refl eksji 
nad komunikowaniem politycznym na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” 
wydawanych po 1989 roku.

Pierwszy, w którym analizowano istotę i charakter tego procesu, dynamikę 
rozwojową i powiązania z innymi rodzajami komunikowania. O politycznych 
konsekwencjach mediatyzacji rzeczywistości pisał na łamach „Zeszytów” 
Winfried Schulz, jeden z najbardziej znanych teoretyków komunikowania 
politycznego w Niemczech. Autor rozważał rolę informacji medialnej jako 
podstawę działania obywateli i elity politycznej, a zarazem jako warunek po-
wstania publiczności politycznej (Schulz 1995). W publikacjach, w których 
prezentowano omawiany kierunek refl eksji, skupiano się często na relacjach 
pomiędzy poszczególnymi elementami procesu komunikowania polityczne-
go, podejmującymi i realizującymi działania – to jest pomiędzy organizacjami 
politycznymi, mediami masowymi oraz obywatelami (Kołodziej 1994). Pro-
wadzono analizy mediów masowych w kontekście ich udziału w procesach 
politycznych oraz rozważania dotyczące ich wpływu na zmianę struktur poli-
tycznych (Flis 2014). Opisywano funkcje mediów w kontekście pośrednictwa 
politycznego, które rozumiano jako przekaz informacji ze sfery politycznej do 
sfery społecznej (informowanie o podejmowanych decyzjach) oraz ze sfery 
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społecznej do sfery politycznej (informowanie o istniejących interesach). Do 
ważnych tekstów na temat roli mediów zaliczyć należy artykuł Janusza Gącia-
rza, Mariana Niezgody i Jerzego B. Sobczaka, którzy przedstawili analizę spo-
sobu wykorzystania prasy dla kształtowania opinii publicznej w trakcie wybo-
rów prezydenckich z 1990 roku. Z jednej strony autorzy prezentowali wyniki 
badań przeprowadzonych wśród adresatów komunikatów prasowych (przed-
miotem badań byli czytelnicy i ich sposób recepcji komunikatów prasowych), 
z drugiej – omówili wyniki badań dysponentów, czyli samej prasy (analizę 
treści i form przekazu informacji) (Gąciarz, Niezgoda, Sobczak 1991). Au-
torzy analizowali również samodzielną rolę mediów w kwestiach interpreta-
cji, obróbki i selekcji przekazywanych informacji, co postrzegano jako poten-
cjalne wywieranie wpływu na procesy decyzyjne (Pontuso 1994; Szwed 2009; 
Szymańska 2009). Zajmowano się strategiami komunikacyjnymi podmiotów 
politycznych (instytucji władzy, partii i polityków) w celu uzyskania zamie-
rzonego efektu w postaci przekazu medialnego (Płaneta 2009; Świerczyńska-
Głownia 2014) oraz analizowano medialne wizerunki polityków (Szulich-Ka-
łuża 2002) i dyskurs medialny na temat wybranych wydarzeń politycznych 
(Szymańska 1998; Stępińska 2011; Olędzki 2014). 

Drugi kierunek refl eksji nad komunikowaniem politycznym w „Zeszy-
tach” skupiał się na szczegółowej obserwacji kampanii politycznych, analizie 
marketingu wyborczego, reklamy politycznej, działań public relations, a tak-
że, choć w mniejszym zakresie, organizacji kampanii wyborczych i ich stra-
tegii. W centrum zainteresowań (w tym wypadku) znajdował się udział me-
diów w tych procesach i ich relacje z innymi uczestnikami wyborów. Istotnym 
obszarem badań prowadzonych przez OBP była zawartość prasy w okresie 
kampanii wyborczych. Omówienia i raporty z badań sposobu relacjonowa-
nia rywalizacji politycznych w mediach dostarczają wiedzy o zawartości pra-
sy, narzędziach promocji i środkach perswazji stosowanych przez podmioty 
polityczne, ale także o przemianach w obszarze relacji media i polityka. Waż-
nym źródłem informacji o kampanii wyborczej z 1989 roku jest wspomniany 
wyżej tekst Jerzego Bralczyka (1990b), w którym zostały przedstawione wy-
niki obszernej analizy przedwyborczych haseł propagandowych. Obszerną 
część artykułów stanowią raporty z fragmentarycznych badań nad rolą me-
diów w kampaniach politycznych. Publikowano artykuły na temat kampanii 
wyborczych do polskiego sejmu (Fiut 1994; Kołodziej 1994; Fiut 1997; Sa-
dzik-Jasiówka 1998), wyborów prezydenckich (Kołodziej 1991; Gąciarz, Nie-
zgoda, Sobczak 1991; Płaneta, Chrabąszcz 1996), wyborów lokalnych w Pol-
sce (Gmerek-Rajchel 1999; Kowalski 2009; Hess 2010) i za granicą, kampanii 
prowadzonych za pomocą nowych mediów, na przkład kampanii Baracka 
Obamy za pośrednictwem YouTube (Ślusarczyk 2011), a wreszcie kampa-
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nii politycznych w telewizji (Hagen, Leidner 1998). Dominującymi metoda-
mi badawczymi, którymi posługiwali się autorzy w swoich badaniach, były: 
analiza treści i analiza dyskursu. Badania skupiały się na przekazie mediów 
i sposobie relacjonowania kampanii politycznych w mediach. Obserwowa-
no częstotliwość i sposób przedstawiania konkretnych wydarzeń lub cało-
kształtu rywalizacji wyborczej, omawiano agendę tematyczną mediów oraz 
hierarchizację spraw w medialnej sferze publicznej. Zwracano uwagę na uni-
wersalne cechy kampanii wyborczych (takie jak powtarzalność, etapowość). 
Podkreślano wzmożoną komunikację o charakterze prezentacji symbolicz-
nej (personalizacja, charakteryzacja kandydatów) jako nieodłączny element 
kampanii wyborczych. Ze względu na szczególną rolę prasy w procesie ko-
munikowania politycznego w Polsce (przede wszystkim w latach 90.) oraz na 
dostępność materiału badawczego wskazani wyżej autorzy najczęściej podej-
mowali analizę przekazu mediów drukowanych i materiałów internetowych. 

Trzeci kierunek refl eksji związany był z efektami komunikowania poli-
tycznego. Publikacje zawierały omówienia współczesnych zjawisk zacho-
dzących w obszarze mediów i polityki, wzajemnych relacji mediów i polity-
ki oraz ich skutków społecznych. Opisywano zjawiska marketyzacji polityki 
(Kołodziej 2006) oraz metaforyzację dyskursu politycznego (Machowska 
1994), w tym „militaryzację” dyskursu politycznego (Pacuła 2012). Zajmo-
wano się także przejawami entertainizacji polityki (Brzoza 2014) i propagan-
dowym potencjałem Internetu i jego wykorzystania w praktyce politycznej 
(Stelmach 2014). Istotnymi obszarami rozważań na łamach najnowszych ZP 
były zjawiska mediatyzacji polityki i polityzacji mediów. Procesy te omawia-
ne były przede wszystkim w kontekście rozwoju i przemian współczesnych 
demokracji. Publikacje podejmujące tę problematykę stanowiły nie tylko 
przyczynek do dyskusji naukowych na temat przeobrażeń rzeczywistości po-
litycznej i medialnej, ale stały się dokumentacją rozwoju polskich kierun-
ków refl eksji o funkcjach mediów w procesach demokratyzacyjnych. Na ła-
mach „Zeszytów” analizowano również znaczenie mediów jako środowiska 
podmiotów politycznych oraz strategie komunikacyjne różnych instytucjo-
nalnych uczestników sfery publicznej podejmowane za pośrednictwem lub 
przy użyciu mediów masowych. Rafał Riedel (2006) pisał o populistycznej 
roli mediów w sferze polityki, Agnieszka Hess (2010) zajmowała się upartyj-
nieniem lokalnych wyborów samorządowych w lokalnej komunikacji poli-
tycznej, a Agnieszka Szymańska (2009b) podjęła temat akomodacji i atrak-
cyjności medialnej polityki w kampanii samorządowej. 

Problematyce mediatyzacji polityki poświęcono drugi numer „Zeszytów” 
z 2014 roku. Publikacja ta uzupełniła lukę w polskim piśmiennictwie, w któ-
rym brakowało kompleksowego opisu tego zjawiska. Do nurtu teoretycznych 
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rozważań nad procesem mediatyzacji polityki należą teksty Teresy Sasińskiej-
-Klas (2014) i Zbigniewa Oniszczuka (2014), którzy zdiagnozowali cechy cha-
rakterystyczne i elementy wewnętrznej dynamiki tego procesu. Ważna jest 
także publikacja Agnieszki Szymańskiej (2014) opisująca dominujące podej-
ścia teoretyczne odnoszące się do znaczenia mediów w strategicznej komu-
nikacji zewnętrznej państwa. Za istotny wkład „Zeszytów” w rozwój studiów 
nad komunikowaniem politycznym należy uznać publikacje, których autorzy 
omawiają wyniki badań empirycznych dotyczących różnych aspektów media-
tyzacji polityki. Michał Jacuński (2014) przedstawił rozprawę o wykorzysty-
waniu sieci internetowej w rywalizacji politycznej polskich partii. Jarosław Flis 
(2014) pisał o roli mediów jako czynnika przesądzającego o mierzonej w wy-
borach popularności polityków. Marcin Zaborski (2014) poszukiwał prawi-
dłowości w doborze rozmówców (przedstawicieli świata polityki) do poszcze-
gólnych programów publicystycznych. Szymon Ossowski i Dorota Piontek 
(2014) przedstawili publicystykę polityczną przez pryzmat aktorów i tematów 
w nich występujących, w kontekście konwergencji tradycyjnych oraz tablo-
idowych standardów dziennikarskich. Agnieszka Hess (2014) omówiła cechy 
mediatyzacji polskich NGO-sów na poziomie treści (reprezentacji medial-
nych) i na poziomie organizacji (strategii komunikacyjnych). 

Osobnym obszarem komunikowania politycznego, który podejmowano 
na łamach „Zeszytów”, była polityka medialna, która tworzy ramy funkcjo-
nowania mediów masowych związane z ich statusem prawnym, organizacją, 
stanem osobowym i fi nansowym. Ważnym wkładem „Zeszytów Prasoznaw-
czych” w studia nad polityką medialną były serie publikacji omawiające za-
sady funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce oraz ich rozwój 
w poszczególnych dekadach (1981/1; 1990/1–2). Stanowią one materiał źró-
dłowy o zmianach systemowych odnoszących się do norm, zasad i warun-
ków funkcjonowania mediów. Przedstawiają i tłumaczą przeobrażenia, jakie 
dokonywały się w polityce informacyjnej państwa pod wpływem stosunków 
międzynarodowych oraz niepokojów społecznych i działalności opozycyjnej 
w kraju. Na łamach „Zeszytów” publikowano także rozprawy o funkcjono-
waniu mediów w państwach sąsiadujących z Polską, między innymi w ZSRR 
(Dobosz 1991, 1994; Słomkowska, Kozak, Zieliński 1994). 

Na łamach „Zeszytów” prezentowano też liczne studia przypadku, któ-
rych problematyka zawiera się w obszarze komunikowania politycznego. Mi-
chał Tabisz (2003) pisał o regułach i zasadach komunikowania politycznego 
obowiązujących na antenach BBC, Michał Bukowski (2004) omówił zawar-
tość witryn polskich parlamentarzystów, a Lucyna Słupek (2014) przedstawi-
ła imprezę sportową jako istotne narzędzie brandingu narodowego, dyploma-
cji publicznej i kształtowania wizerunku kraju gospodarza.
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Autorzy „Zeszytów” włączali się także w dyskusję na temat roli mediów 
w procesach demokratycznych i demokratyzacyjnych. Na łamach periodyku 
OBP publikowane były rozważania dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy 
instytucjami władzy i mediami w kontekście rozwoju współczesnych 
demokracji. Zbigniew Oniszczuk (2000) pisał o ważnej roli mediów w za-
kresie legitymizacji systemu politycznego. Inni autorzy zajmowali się proble-
matyką relacji władzy i mediów zarówno na poziomie lokalnym (Filas 1991c; 
Anculewicz 1996; Piasecki 2003), jak i na poziomie krajowym (Grzybczak 
1996; Hagen 1996; Ociepka 1997) oraz międzynarodowym (Winiarska-Bro-
dowska 2014). 

Treści z zakresu problematyki komunikowania politycznego, opubliko-
wane na łamach ZP w różnych dekadach funkcjonowania pisma, stanowią 
dzisiaj ważne źródło wiedzy na temat przeobrażeń systemowych i roli me-
diów w sferze polityki. Archiwum „Zeszytów” stanowi unikatowy materiał 
do badań nad rozwojem studiów nad komunikowaniem politycznym w Pol-
sce oraz wzorców, jakie czerpali polscy naukowcy z zagranicy. Tematami pu-
blikacji na łamach ZP były i są następujące elementy i obszary komunikowa-
nia politycznego: aktorzy polityczni, proces polityczny, działanie polityczne, 
media masowe w procesach politycznych, zawartość mediów, publiczność 
w charakterze obywateli lub wyborców oraz efekty komunikowania politycz-
nego. Jako całość, publikacje te stanowią źródło wiedzy na temat zaintereso-
wań i kierunków badawczych dotyczących relacji mediów i polityki na grun-
cie polskiej nauki o mediach. 

Systematyczny wzrost zainteresowania studiami nad komunikowaniem 
politycznym na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” wynikał z kilku przy-
czyn. Po pierwsze, oczywistym powodem był rozwój demokracji w Polsce 
oraz coraz większe uczestnictwo w polityce ludzi zabiegających różnymi spo-
sobami, w tym za pośrednictwem mediów, o przychylność obywateli i głosy 
wyborców. Po drugie, rozwój nowych technologii informacyjnych sprawił, 
że cyrkulacja informacji politycznej zaczęła mieć charakter ciągły i w coraz 
większym stopniu interaktywny. Dyskurs polityczny wymaga więc ciągłej 
obserwacji w wymiarze indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym. Po 
trzecie, czynnikiem wzrostu zainteresowania „Zeszytów” problematyką ko-
munikowania politycznego była jego internacjonalizacja zarówno w sferze 
przepływu informacji, jak i publiczności. Refl eksja naukowa na temat wza-
jemnych relacji mediów i polityki w nowej rzeczywistości politycznej i ko-
munikacyjnej dotyczy więc zarówno poziomu lokalnego, krajowego, między-
narodowego, jak i globalnego. „Zeszyty Prasoznawcze” wypełniają treściami 
wszystkie te obszary komunikowania politycznego.
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