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Badacze, którzy analizują polską scenę partyjną, nieuchronnie musieli i muszą się 
zmierzyć z problemem tożsamości organizacyjnej polskich partii. Niemal w każdej 
kolejnej elekcji na polskiej scenie politycznej pojawiały się bowiem nowe podmioty, 
które m.in. ze względu na skład personalny, a także wartości, na których opierały 
swoją działalność, trudno było uważać za zupełnie nowe partie. Mimo że ich powsta-
wanie nie polegało na odnawianiu się kolejnych podmiotów pod innymi nazwami, 
to należałoby je jednak traktować jako kontynuacje. Tendencja ta utrzymuje się do 
chwili obecnej. O ile bowiem prawa strona sceny politycznej w miarę ustabilizowała 
się organizacyjnie, o tyle daleko idącym zmianom podlegają ugrupowania lewicowe. 
Nawet jeżeli wydaje się, że współcześnie główne partie parlamentarne osiągnęły pe-
wien stopień stabilności organizacyjnej, to wciąż są takie ugrupowania, które z dnia 
na dzień tracą pozycję nie tylko w rządzie, ale i parlamencie, i w konsekwencji prak-
tycznie znikają ze sceny politycznej.

Niestabilność podmiotów sceny partyjnej nie sprzyja powstawaniu więzi między 
partiami a elektoratem. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że coraz większą rolę 
w polityce odgrywają media, które dawno przestały być jedynie kanałami przepływu 
informacji, a stały się ważnymi, autonomicznymi podmiotami komunikacji politycz-
nej, posiadającymi także własne interesy i żądania polityczne. Co więcej, coraz po-
wszechniej informacje o wydarzeniach politycznych są albo kształtowane pod kątem 
użyteczności/atrakcyjności medialnej, albo wywoływane wyłącznie w celu pojawie-
nia się przekazu. Mediatyzacja polityki skutkuje m.in. powstawaniem ścisłych zależ-
ności między partiami politycznymi a mediami. Zaistnienie nowych podmiotów na 
scenie politycznej coraz częściej bardziej zależy od skutecznego marketingu politycz-
nego i ich dobrego kontaktu z mediami niż od zaplecza politycznego. Maleje także 
znaczenie partii w kampaniach wyborczych, gdyż ich funkcje wyborcze zastępowane 
są przez narzędzia marketingowe, a najbardziej skutecznym narzędziem są media. 

Niniejsza publikacja podejmuje problematykę nie tyle samego funkcjonowania par-
tii politycznych na polskiej scenie politycznej, ile raczej podstaw, na których opierają 
one swoją działalność. Zainteresowanie środowiskami jako swoistymi zapleczami par-
tii ma na celu głębszą analizę tożsamości partii poprzez określenie ich grup środowi-
skowych, które angażują się lub popierają funkcjonowanie kolejnych, nowo powsta-
jących partii na polskiej scenie politycznej. Z kolei analiza wzajemnych relacji partii 
i mediów w procesie komunikacji politycznej zwraca uwagę na rosnącą dominację 
polityczną mediów, która już dawno zachwiała tradycyjnym wyobrażeniem o służeb-
nej roli komunikacji masowej w procesie politycznym; analiza taka ma na celu również 
znalezienie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób media masowe umożliwiają, hamują, 
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stymulują lub modyfi kują aktywność i uczestnictwo partii w procesach politycznych? 
Autorzy podejmują, w szczególności, rozważania dotyczące podobieństw i różnic ty-
czących się działalności partii, skierowanych, w celu przyciągnięcia uwagi, do mediów, 
form i kanałów komunikacji partii z obywatelami oraz do modeli zachowań mediów 
w odniesieniu do różnorodnych inicjatyw politycznych tych ugrupowań. 

W tym kontekście problemem wartym rozważenia jest także kwestia strategii, jakie 
przyjmują polskie partie w celu zaistnienia lub utrzymania swojej obecności w par-
lamencie. Jest to zagadnienie szczególnie interesujące w odniesieniu do ugrupowań, 
które chcą uzyskać parlamentarną reprezentację po raz pierwszy, ale także do tych, 
które utraciły ją na skutek porażki wyborczej lub przekształceń organizacyjnych i zmu-
szone są zdobyć reprezentację w nowej konfi guracji. Analiza strategii partyjnych po-
zwala wyjść poza typowe w takiej sytuacji rozważanie preferencji elektoratu czy też 
problemów kształtowania się podziałów socjopolitycznych i upoważnia do postawie-
nia większej liczby pytań o aktywność partii, sposób jej komunikacji z elektoratem, 
o kształtowanie wizerunku przywódców bądź też sposób budowania strategii działania 
organizacji. Pytanie o strategie partyjne pozwala też dostrzec w partii aktywny podmiot 
nie tylko odzwierciedlający, ale też kształtujący decyzje wyborcze obywateli.

W związku z takimi założeniami niniejsza książka podzielona została na trzy czę-
ści, które przedstawiają kolejno: środowiska jako swoiste zaplecza partii politycz-
nych, relacje między mediami a partiami politycznymi jako element komunikacji 
politycznej oraz strategie podejmowane przez partie polityczne w celu zdobycia, 
utrzymania lub poszerzenia grona zwolenników bądź w celu zaistnienia na scenie 
politycznej. Partie polityczne, media i grupy interesów stanowią we współczesnych 
społeczeństwach „system mediacyjny”, który odzwierciedla i artykułuje, względnie 
podejmuje i agreguje, potrzeby i żądania poszczególnych obywateli. Problematyką tą 
zajmują się badacze reprezentujący różne dziedziny nauki, m.in. socjologię, polito-
logię, psychologię społeczną, nauki o komunikowaniu i prawo. Autorami rozdziałów 
w niniejszej publikacji są jednak głównie politolodzy i medioznawcy, których zainte-
resowania badawcze dotyczą bezpośrednio lub pośrednio partii politycznych lub re-
lacji partie–media na współczesnej scenie politycznej w Polsce. Zarówno pierwsi, jak 
i drudzy, badając polską scenę polityczną, napotykają na problemy metodologiczne. 
Nauce o komunikowaniu często obce są bowiem kategorie badań politologicznych, 
a nauki polityczne bardzo rzadko uwzględniają aspekty komunikowania masowego 
i badania z tego zakresu. Z uwagi na charakter pracy zbiorowej problematyka podej-
mowana jest przez poszczególnych autorów indywidualnie, ale redaktorzy książki 
mają nadzieję, że artykuły prezentowane w poszczególnych jej częściach przyczynią 
się do wymiany doświadczeń, metod i perspektyw badawczych dotyczących analizy 
podstaw funkcjonowania i metod działania polskich partii politycznych. 

Publikacja została wydana dzięki współpracy trzech instytutów naukowych: In-
stytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Polito-
logii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
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