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Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników szósty tom czasopisma „Political Prefereces”,
w którym udało się nam się zgromadzić badania poświęcone kwestiom
polskiego systemu politycznego i partyjnego. Jest to jeden z trzech wiodących
tematów badań przeprowadzonych pod koniec 2012, a których pozostałe
rezultaty zamieszczone zostaną w pozostałych tomach. Myślą przewodnią
niniejszego numeru są różne oblicza reprezentacji i odpowiedzialności
politycznej oraz społeczne postawy wobec różnych form ich przejawiania
się. Prezentowany tom składa się z siedmiu tekstów oraz trzech recenzji oraz
zawiera sprawozdanie z II Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych,
który odbył się w maju 2013 roku w Trzebnicy. Jak co roku, prezentowane
na łamach czasopisma artykuły empiryczne podejmują w swym przedmiocie
problematykę postaw politycznych i zachowań, szczególnie czynników
determinujących identyfikacje polityczne. Wszystkie teksty stanowią
empiryczną analizę przedmiotową, dotykają swym zakresem obszarów:
politologicznego, psychologicznego, socjologicznego, ideologicznego,
komunikacyjnego. Artykuły oparte są na projekcie badawczym, zrealizowanym
przez autorów na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków,
mających czynne prawo wyborcze (N=1088), z wykorzystaniem specjalnie
skonstruowanego kwestionariusza. Całość opracowania, odnosząca się do
analizy poszczególnych jego części, stanowi diagnozę zachowań politycznych
polskiego społeczeństwa w 2012 roku, ale jednocześnie wnioski płynące z analiz
pozwalają postawić ważne, inspirujące pytania badawcze, które mobilizują do
dalszych poszukiwań.
Pierwszy z prezentowanych tekstów, autorstwa Radosława Solarza,
podejmuje problematykę rytualizacji procedur demokratycznych w Polsce.
Robert Alberski podjął się w swoim artykule analizy uwarunkowań społecznej
oceny wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz poziomu reprezentacji interesów przez władze samorządowe. W kolejnym tekście, Agnieszka ŁukasikTurecka zbadała ocenę wprowadzenia rozwiązań kwotowych w poszczególnych
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segmentach elektoratu. Analizę specyfiki przywództwa partyjnego oraz instytucjonalnego charakteru wyboru liderów polskich partii politycznych przeprowadził w swoim tekście Łukasz Tomczak. Kolejny artykuł podnosi problematykę prezydencjalizacji zachowań wyborczych elektoratu, który stanowi dla
Wojciecha Peszyńskiego jeden z głównych kierunków zmian wśród polskich
wyborców. Karolina Tybuchowska-Hartlińska poświeciła swój tekst próbie
oceny wpływu głosowania ekonomicznego w poszczególnych grupach
wyborców. Artykuł Waldemara Wojtasika dotyczy wyczerpywania się
potencjału modelu tranzycyjnego głosowania ekonomicznego w wyjaśnianiu
zachowań wyborczych w Polsce.
Drugą część prezentowanego numeru wypełniają trzy recenzje prac,
które uzupełniają główny nurt badań zawartych we wcześniejszych artykułach. Katarzyna Stelmach zrecenzowała książkę Darrena G. Lillekera,
Nigela A. Jacksona Political Campaigning, Elections and the Internet.
Comparing the US, UK, France and Germany (London – New York, Routledge).
Książka pod redakcją Małgorzaty Fuszary Kobiety, wybory, polityka (Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2013) stała się przedmiotem refleksji Joanny
Podgórskiej-Rykały. W trzeciej recenzji Zuzanna Osmólska przedstawiła
swoją refleksję na temat pracy Krzysztofa Kowalczyka Partie i ugrupowania
parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011
(Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012).
Cieniem na prezentowanej publikacji położyła się wiadomość o nagłej
śmierci naszego przyjaciela i współpracownika dra Radosława Solarza
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotarła ona do nas podczas prac redakcyjnych nad prezentowanym tomem, niedługo po tym, jak Radosław Solarz
złożył do niego swój tekst. W tych smutnych okolicznościach, poprosiliśmy
prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego o napisanie wspomnienia o Zmarłym,
które otwiera niniejszy tom. Redakcja czasopisma „Political Preferences” składa
hołd i pragnie poświęcić prezentowaną publikację pamięci dra Radosława
Solarza.
						Robert Alberski
						Waldemar Wojtasik
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