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Z satysfakcją oddajemy do rąk czytelników kolejny tom czasopisma 
„Political Preferences”; po raz kolejny udało się zgromadzić opracowania 
podsumowujące badania prowadzone pod koniec 2012 roku, których przed-
miotem były różne aspekty funkcjonowania polskiej demokracji. 

Prezentowany tom składa się z siedmiu artykułów empirycznych oraz 
trzech recenzji; zawiera także sprawozdanie z II Kongresu Politologii, który 
odbył się w Poznaniu we wrześniu 2012 roku.

Jarosław Wichura w swoim artykule odnosi się do roli pełnionej 
we współczesnych kampaniach wyborczych przez działania podejmowane 
za pośrednictwem Internetu. Koncentrując swoją uwagę na blogach prowadzonych 
przez polityków Autor formułuje ważne – zarówno z perspektywy teorii komu-
nikowania, jak i praktyki politycznej – wnioski dotyczące społecznego odbioru 
tej formy aktywności kampanijnej. Marcin Zaborski podejmuje rozważania na 
temat zasadności przyjętych w Polsce rozwiązań regulujących zakres obowiązy-
wania ciszy wyborczej, zwracając uwagę na szereg wątpliwości sygnalizowa-
nych przez badaczy i obserwatorów polskich kampanii wyborczych oraz uczest-
ników rywalizacji wyborczej. Żaneta Krawczyk-Antońska i Kinga Jaruga 
podsumowują doświadczenia z funkcjonowania sejmowych komisji śledczych; 
wskazując podstawowe dylematy polityczne i praktyczne dokonują – wykorzy-
stując wyniki badań – charakterystyki społecznej percepcji działania kolejnych 
komisji. Łukasz Wojtkowiak przedstawia analizę wyników badań realizowa-
nych w ramach projektu „Vademecum Śląsk”, ogniskując swoje refleksje wokół 
kwestii kształtowania oraz odbioru wizerunku Górnego Śląska i Ślązaków. 
Zbigniew Widera zwraca uwagę na istotną, w kontekście zbliżających się 
wyborów samorządowych w 2014 roku, problematykę społecznych i politycz-
nych (na poziomie lokalnym) konsekwencji przyjętych w Polsce rozwiązań doty-
czących prawa do powtarzalnego sprawowania funkcji prezydenta/burmistrza/
wójta gminy. Kwestie związane z wyborami samorządowymi są także przed-
miotem rozważań Mariusza Kolczyńskiego i Magdaleny Faracik-Nowak, 
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BLOGI INTERNETOWE POLITYKÓW 
A IDENTYFIKACJE PARTYJNE

Abstract: 

Politicians internet blogs and political preferences 

For politics, just like any member of the public, the Internet is a very 
convenient medium. It not only allows for a relatively low cost to reach diverse 
customers, but it is also an excellent tool for meeting the requirements of the 
politics personalization. Not only their own websites, on-line discussions and 
e-mail offer today a politician possibility of mediating communication with 
citizens (voters). Becoming increasingly popular, blog offers many exciting 
opportunities to provide information.

Every political party can find a politician who owns and runs a blog 
(including Joanna Senyszyn, Waldemar Pawlak, Ryszard Czarnecki, Janusz 
Korwin-Mikke, Marek Migalski). Most of them treats virtual notebooks as 
a tool to present their views and image. They emphasize certain information 
which they believe and have not been adequately provided by other media. 
Undoubtedly, online diaries begin to play an increasingly important role today 
in political communication. Even though they are much more “poor” from 
parliamentary websites, because they contain only the texts published by the 
author, they are a great advantage of personalistic character.

Popularity of blogs among politicians (not only in Poland) is steadily incre-
asing. One of the things attesting to the validity of this court is its constant evolu-
tion. Online diaries are more and more powerful. You can now post on blog not 
only a text, but also a photo, short video or audio file. It should be noted that the 
political debate is closely dependent on the media and changing with the emergence 
of new communication tools. Blogs made a significant transfers in this area.

For the purposes of this article, subject of study focused on two levels of 
analysis, for the elections to the Parliament (if they were held this Sunday) and 
in the context of political ideology. The analysis of empirical data was related 

którzy podejmują próbę oszacowania znaczenia afiliacji politycznych i/lub lokal-
nych kandydatów ubiegających się o wybór jako czynników determinujących 
proces podejmowania decyzji przez poszczególne grupy wyborców. Natomiast 
Monika Trojanowska-Strzeboszewska poddaje analizie możliwości uczest-
nictwa imigrantów w życiu politycznym w Polsce, kładąc akcent na rozwiązania 
systemowe zmierzające do przyznania cudzoziemcom (nie będącym obywate-
lami państw należących do Unii Europejskiej) prawa do udziału w wyborach 
samorządowych. 

Drugą część czasopisma wypełniają trzy recenzje prac, które w swoim 
przedmiocie odwołują się do wybranych aspektów komunikowania politycz-
nego i społecznego: Katarzyna Miętkiewicz zrecenzowała książkę Aleksandry 
Sekleckiej, Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 
1989 roku (Wydawnictwo Adam Marszałek), Olga Wadowska przedstawiła 
swoją refleksję na temat opracowania Doroty Piontek, Komunikowanie poli-
tyczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce (Wydawnictwo 
Naukowe WNPiD UAM), natomiast Magdalena Faracik-Nowak podjęła 
refleksje na temat publikacji Clary Shih, Era Facebooka. Wykorzystaj sieci 
społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klien-
tami (Wydawnictwo Helion). Całość uzupełnia relacja Żanety Krawczyk-
Antońskiej z II Kongresu Politologii.

Redaktorzy tomu mają nadzieję, że zaprezentowana problematyka 
spotka się z zainteresowaniem Czytelników oraz zachęci do współpracy 
i uczestnictwa w kolejnych edycjach badań.

       Mariusz Kolczyński
       Zbigniew Widera


