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Wstęp 

Na polskiej scenie politycznej coraz częściej obserwuje się działania mające na celu 

zwiększenie spójności przekazu kierowanego przez partię do otoczenia zewnętrznego. Czasy 

spontanicznych wypowiedzi polityków czy dowolność ich uczestniczenia w wydarzeniach 

medialnych zdaje się, iż mamy już za sobą. Partie, jako wyspecjalizowane organizacje 

nastawione na osiągnięcie konkretnego celu dążą do wprowadzenia w ramach swych struktur 

profesjonalnych narzędzi zarządzania informacją.  

W niniejszym artykule podjęta została deskrypcja wybranego, z pozoru być może 

banalnego wydarzenia medialnego - wizyty Donalda Tuska u rodziny Państwa Sochackich - 

jednakże ono zdaniem autora ukazuje kierunek, w którym zmierza obecnie zarządzanie 

informacją podmiotów sceny politycznej. Kierunek ów, polega na sterowaniu wrażeniami 

odbiorców ku wykreowanemu przez profesjonalistów, dobrze wyreżyserowanemu obrazowi 

rzeczywistości politycznej. Celem realizacji zadania badawczego i weryfikacji przyjętego 

założenia dokonano więc przeglądu mediów z dnia wydarzenia oraz kilku następujących1. 

 

 

Informacja - interdyscyplinarny przegląd definicji 

Próbując zdefiniować pojęcie informacji należy na wstępie zaznaczyć, iż jest pojęcie 

zarówno trudne, jak i często definiowane. W efekcie, w literaturze przedmiotu mamy do 

czynienia z wielością zróżnicowanych ujęć reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny 

nauki. Obok teorii naukowych, termin ten występuje także w potocznym znaczeniu2, które 

zwłaszcza w analizie politologicznej posiada niebagatelne znaczenie. W ujęciu naukowym 

informację definiuje się zasadniczo bądź to w kontekście obiektywnym, bądź też bliższy 

                                                           
1 Wizyta Donalda Tuska miała miejsce w sobotę, a zatem nie wszystkie media mogły tego dnia opublikować 

stosowne wiadomości. Uwaga ta dotyczyła zwłaszcza tygodników, które informacje umieszczają wprawdzie z 

większym opóźnieniem, ale za to opatrują je szerszym komentarzem. 
2 Za Henrykiem Greniewskim można przyjąć, iż informacja odnosi się do kilku intuicyjnych rozumień tego 

pojęcia, po pierwsze każda informacja jest wiadomością „o czymś”, po drugie,  informację jednostka pozyskuje 

przez obserwację lub inną czynność umysłową. H. Greniewski, Cybernetyka niematematyczna, Wyd. PWE, 

Warszawa 1967, [za:] R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wyd. Politechnika 

Białostocka, Białystok 2007, s. 51. 
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naukom społecznym - subiektywnym 3 . Pozostając w ich kręgu należy zauważyć, iż 

informację, w zależności od treści lub przyjętego układu odniesienia interpretować można 

również w sensie szerszym lub węższym. W szerokim ujęciu informację rozumie się jako 

„treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowania się do niego i 

przystosowania naszych zmysłów” 4 . W wąskim znaczeniu informację odnosi się do 

wiadomości „uzyskiwanej przez człowieka poprzez obserwację lub czynność umysłową, 

podlegającą przekazowi w układzie nadawca (człowiek) – odbiorca (człowiek)”5. Wiesław 

Babik podkreśla z kolei znaczenie koncepcji jakościowego oraz ilościowego ujmowania 

charakteryzowanego pojęcia. W pierwszym ze wspomnianych zakresów autor ten wskazuje 

na istnienie definicji jakościowych koncentrujących się nie tyle na mierzeniu, co raczej na 

opisie. Odwołuje się przy tym do kilku najistotniejszych koncepcji: ujęcia Gregory Bateson ze 

szkoły komunikacji Palo Alto, dowodzącego, iż „informacją jest to wszystko, co nas 

zmienia”6  oraz ujęcia Carla. F. von Weizsäckera, przekonującego iż, informacja to treść 

sygnału mająca sens dla odbiorcy. Jakość informacji jest więc rozumiana przez odniesienie jej 

treści do pewnych kategorii pojęciowych takich jak: prawdziwość, aktualność, relewantność 

czy użyteczność. Koncepcje jakościowe przez podkreślenie tendencji semantyczno-

pragmatycznej mają szerokie zastosowanie w naukach społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki o komunikowaniu. W nurt ten wpisują się także prekursorzy 

matematycznej teorii informacji: Norbert Wiener, Claude Shannon i Warren Weaver. Dzięki 

pracom nad teoriami cybernetycznymi N. Winera oraz uzupełniającymi je teoriami C. 

Shannona współpracującego z W. Weaverem w 1949 roku powstał model matematycznego 

przekazu sygnałów 7  - po chwilę obecną będący kanoniczną koncepcją nauki o 

komunikowaniu.  

Zgodnie z teoriami przyjętymi w nauce o zarządzaniu informację interpretuje się w 

odniesieniu do dwóch zasadniczo różnych kategorii: informacji rozumianej jako produkt oraz 

jako proces. W pierwszym ze wspomnianych przypadków informacja rozumiana jest jako 

„treść o określonym znaczeniu o czymś, dla kogoś i ze względu na coś, wyrażoną za pomocą 

                                                           
3  T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, L. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, 

wyzwania, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 98-99. 
4 B. Fischer, W. Świerczyńska – Głownia, Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. 

Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 9. 
5 H. Groniewska, Koordynacja systemu zasilania w informacji, „Przegląd Organizacji” 1990, nr. 11 [za:] B. 

Fischer, W. Świerczyńska – Głownia, op.cit. 
6 W. Babik, Informacja naukowa jako przedmiot zarządzania, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, red. D. 

Pietruch - Reizes, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2008, s. 35. 
7 E. Garcia de Torres, Szkoła Palo Alto, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne,  red. 

B. Dobek – Ostrowska, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, s. 103. 
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znaków językowych lub (i) pozajęzykowych” 8 . Istotą procesu pozyskania jest więc 

stworzenie produktu, którego brak ciąży na jakości funkcjonowania organizacji. Informacja ta 

powstaje z danych, czyli rozproszonych, niepowiązanych ze sobą elementów informacji. 

Informacja zaistnieje więc wtedy, kiedy elementy te powiąże się ze sobą w sposób zrozumiały 

i dający się przekazać. Informacja pojmowana jako proces jest to z kolei „splot albo pasmo 

zdarzeń permutacyjnych, przebiegających w czasie, ujmowane jako całość ze względu na 

jakieś wyróżnione cechy”9. Informacja taka uzyskiwana jest dzięki zdobyciu aktualnej, pełnej, 

wiarygodnej i jednoznacznej informacji. Inne proponowane w naukach o zarządzaniu 

podejście do informacji związane jest bezpośrednio z traktowaniem jej w kategoriach zasobu, 

a zatem swoistego dobra, posiadającego bardzo charakterystyczne cechy, wyraźnie 

wyróżniające je od innych dóbr. Do charakterystyk tych zaliczyć można choćby: 

niematerialny charakter, możliwość przekazania jej drugiej osobie, bez uszczerbku dla 

własnego stanu posiadania, dużą dowolność wykorzystania, wysoki poziom zależności w jej 

zrozumieniu od poziomu wiedzy odbiorcy, czy choćby możliwość jej wykorzystywana 

równocześnie przez wiele osób znajdujących się w różnych miejscach. 

Przytoczone tu, jedynie skrótowe sposoby rozumienia charakteryzowanego pojęcia w 

niewielkim tylko stopniu ukazują różnorodność w jego pojmowaniu oraz interdyscyplinarność 

omawianego problemu badawczego. Coraz częściej pojęcie informacji staje się kategorią 

kluczową, centralnym punktem rozważań, będącym zbiorem wspólnym dla badań 

prowadzonych na styku różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Nie inaczej jest także w 

przypadku podjętego w artykule tematu, który balansuje na granicy nauki o zarządzaniu, 

komunikowaniu oraz politologii. Warto także dodać, iż proponowane w literaturze 

interpretacje także mają charakter inter lub nawet transdyscyplinarny, albowiem za sprawą 

procesów globalizacji, zmian technologicznych czy konwergencji coraz trudniejsze staje się 

precyzyjne oddzielenie wydzielenie obszarów badawczych i osadzenie ich tylko na gruncie 

jednej dyscypliny. Z tego też względu charakterystyka zaproponowana na koniec przeglądu 

definicyjnego pochodzi od naukowca, amerykańskiej profesor, która w swych badaniach nad 

znaczeniem informacji misternie wiąże tak ważne w XXI wieku wątki polityczne, 

ekonomiczne i technologiczne z nauką o komunikowaniu 10 . Wedle Sandry Braman 

                                                           
8 Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, red. Z. 

Martyniak, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 23. 
9 Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, op. cit., 

s. 24.  
10 Sandra Braman, https://pantherfile.uwm.edu/braman/www (na dzień 20.05.2014). 
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wieloaspektowość informacji można uporządkować w cztery zasadnicze grupy 

interpretacyjne11. 

 Informacja jako zasób - informacje, ich twórcy, przetwórcy i użytkownicy postrzegani 

są jako podmioty jednostkowe i odrębne. Informacje są sfragmentaryzowane, płynne i  

niepowiązane w strukturę wiedzy, w którą mogłyby być zorganizowane.  

 Informacja jako towar - pojęcie informacji jako towaru zawiera w sobie pierwiastek 

rynkowy, oznacza to wymianę i użytkowanie informacji przez i pomiędzy ludźmi; wymiana 

ta może mieć charakter transakcji handlowej, a tym samym informacja posada swoją wartość 

ekonomiczną.   

 Informacja jako postrzegane wzoru - w tym przypadku informacja postrzegana jest w 

szerszej perspektywie. Posiada ona bowiem jakąś przeszłość i przyszłość, zależy od 

motywacji i innych środowiskowych czy nawet przypadkowych czynników oraz co ważne 

sama wywołuje pewne skutki. Tak szerokie rozumienie informacji implikuje zatem 

możliwość stosowania jej w odniesieniu do układów (struktur) społecznych.  Informacja ma 

ponadto pewną wartość, choć zazwyczaj ograniczoną do zmniejszenia niepewności w 

odniesieniu do jednego konkretnego zakresu.   

 Informacja jako siła kształtująca społeczeństwo - informacja odgrywa istotną rolę w 

kształtowaniu społecznego kontekstu. Informacja nie jest li tylko siłą oddziaływującą na 

otoczenie zewnętrzne, lecz także podmiotem oddziaływań. Definicje należące do tego nurtu 

odnoszą się do bardzo szerokiego kręgu zjawisk i procesów, także tych, dla których istotą jest 

bazowanie na informacji, mającej znaczenie w kreowaniu społecznej rzeczywistości12.  

Ze względu na podjętą w artykule tematykę najbardziej adekwatne wydają się ostatnie z 

przytoczonych ram interpretacyjnych. Informacja, zwłaszcza informacja polityczna ma moc 

bycia siłą kształtującą społeczeństwo, a z pewnością jako taką chcą ją widzieć politycy. 

Zanim jednak podejmie się ten wątek w sposób bardziej analityczny należy nadmienić, iż 

informacja przekazywana w dowolnym układzie relacyjnym posiada zawsze "jakąś" funkcje, 

w przypadku zaś komunikowania politycznego funkcja informacji nabiera znaczenia 

kluczowego. 

 

 

                                                           
11  S. Braman, Defining information: an approach for policymakers, „Telecommunications Policy” No. 13 

(1989), s. 233-242, dostępny online pod adresem: 

https://pantherfile.uwm.edu/braman/www/bramanpdfs/003_defining.pdf (na dzień 20.05.2014). 
12 S. Braman, op. cit. 
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Istota sterującej funkcji informacji 

Wspomniany już uprzednio Wiesław Babik przytacza rozbudowaną kategoryzację 

funkcji informacji. W poczet najistotniejszych z nich wpisuje on funkcję: informacyjną, 

wiedzotwórczą, komunikacyjną, integracyjną, rekreacyjną, kulturotwórczą, innowacyjną, 

edukacyjną, decyzyjną, sterującą, motywacyjną, kapitałową, opiniotwórczą i zasobową 13 . 

Katalog ten nie jest listą zamkniętą, ani także nie ma charakteru przesądzającego, albowiem 

dochodzący do wielu, różnych odbiorców ten sam ciąg sygnałów może wywoływać różne 

efekty, będące pochodną wypełnianych przez daną informację funkcji. Niemniej jednak warto 

przytoczyć w tym miejscu zasygnalizowany przez Babika katalog:  

  Funkcja informacyjna lub wiedzotwórcza - związana jest ze zwiększeniem 

stopnia zasobu wiedzy odbiorcy14. W zależności od poziomu wiedzy informacja przetworzona 

procesem myślowym zmienia się w wiedzę. W sytuacji zaś braku należytego poziomu wiedzy 

informacja pozostaje u odbiorcy w niezmienionej formie lecz potencjalnie może się nią w 

przyszłości stać.   

  Funkcja edukacyjna/wychowawcza - przekazywanie informacji, będący 

składową wiedzy ma także fundamentalne znaczenie w procesie edukacyjnym oraz procesów 

wychowawczych. 

  Funkcja kulturotwórcza - dzięki informacji jednostka uzyskuje bezpośrednio 

wskazówki pozwalające na autoidentyfikację w pewnych ramach kulturowych, dzięki niej 

przekaz ten jest utrwalany, pozwalając na międzypokoleniową transmisję wzorców 

kulturowych.  

  Funkcja komunikacyjna - sprowadza się do relacyjnej natury informacji 

pozwalającej na pełne uczestniczenie jednostki w życiu społecznym. Wymiana sygnałów 

stanowi podstawę systemu komunikacyjnego. 

  Funkcja integracyjna - przekaz informacji pozwala na lepsze poznanie, 

dostosowanie oraz rozumienie innych lub siebie w procesie tworzenia relacji społecznych 

(przy czym informacja równie dobrze pełnić może funkcje dezintegracyjną). 

  Funkcja rekreacyjna - informacja dostarcza także jednostce rozrywki oraz 

stanowi coraz częstszą formę spędzania czasu wolnego. 

                                                           
13 W. Babik, Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, Tekst wykładu wygłoszonego na 

Technicznym Uniwersytecie Otwartym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 9 listopada 2002, tekst 

dostępny online pod adresem: http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-informacja.pdf (15.05.2013), s. 5 (na dzień 

20.05.2014) oraz W. Babik, Informacja naukowa jako przedmiot zarządzania, op. cit., s. 36.  
14 W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo 

C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 18. 
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  Funkcja innowacyjna - przekaz informacji prowadzi do kumulowania się 

wiedzy, w efekcie czego możliwy jest postęp oraz wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych. 

  Funkcja motywacyjna - realizuje się w związku z przekazywaniem jednostce 

informacji zwrotnej na temat podjętego przez nią kierunku działania, dodatkowo służyć może 

jako bodziec do wzmożenia wysiłków.   

  Funkcja kapitałowa - realizuje się w największym stopniu w odniesieniu do 

funkcjonowania organizacji, która tworzy, użytkuje i wykorzystuje informację jako dobro na 

rynku gospodarczym. 

  Funkcja zasobowa - od lat 70. XX wieku informacja uznawana jest za 

podstawowy zasób organizacji równoważny z zasobami materialnymi szeroko opisanymi 

przez klasyczną teorię ekonomi. Zgodnie z nowopowstała szkołą zasobową, przyjmuje się 

rozumienie informacji jako takiej, "której wykorzystanie może być źródłem przyszłych 

zysków przedsiębiorstwa"15.   

  Funkcja decyzyjna - informacja stanowi nieodzowny element procesu 

decyzyjnego (zarówno w zakresie problemu decyzyjnego, jak i stosowanych procedur), 

dlatego też niektórzy przekonują, iż sama decyzja jest jedną z form informacji, gdyż często 

wpływa na jej treść16. 

  Funkcja opiniotwórcza - informacja pozwala również kształtować opinię o 

innych osobach lub wydarzeniach, ma również zastosowanie w sytuacjach kształtowania 

jednostkowego światopoglądu oraz budowy i hierarchizowania systemu wartości. 

  Funkcja sterująca - polega na tym, że nadawca informacji pragnie jako efekt jej 

przekazania uzyskać konkretną reakcję u odbiorcy oraz mieć wpływ na zachowanie, opinie 

czy stanowisko osoby odbiorcy. Funkcję tą wiąże się także z procesem decyzyjnym, 

albowiem jednostka pozyskując z otoczenia zewnętrznego informację najpierw stoi przed 

dylematem decyzyjnym, w późniejszym natomiast etapie podejmuje w jej wyniku konkretne 

działania17. 

Dwie ostatnie z wymienionych funkcji mają na rynku politycznym znaczenie kluczowe. 

Przekaz kierowany do wyborców ma bowiem nie tylko wpłynąć na ich sposób myślenia i 

                                                           
15 K. Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji [w:] Od informacji naukowej do 

technologii społeczeństwa informacyjnego, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, red. B.Sosińska-Kalata,  

M. Przastek - Samokowa, Wyd. SBP, Warszawa 2005, dostępny online pod adresem: 

http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf, s. 6 (na dzień 17.05.2014). 
16 Zob. również W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, 

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 19. 
17  B. Stefanowicz, Rola informacji, "E-mentor" nr 5 (22) / 2007, s. 1, dostępny online pod adresem: 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/480 (na dzień 20.05.2014). 
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interpretacji wydarzeń, lecz przede wszystkim wywołać u nich konkretne reakcje. Sama 

zmiana światopoglądu, czy ukształtowanie w wyborcach pewnego wizerunku podmiotów 

politycznych nie przyniesie korzyści politycznej, jedynie podjęcie przez nich konkretnych 

działań (w wymiarze minimalnym - zagłosowania na daną opcję w wyborach) może 

przełożyć się na realną korzyść dobrze zbudowanego systemu informacyjnego. Wiążąc zatem 

dotychczas prowadzone rozważania warto podkreślić, iż rozumiejąc informację jako siłę 

kształtującą społeczeństwo podmioty polityczne dążą do zarządzania informacją w sposób 

maksymalizujący ich zysk polityczny. Jego osiągnięcie możliwe jest jedynie poprzez dobrze 

zaplanowany system informacyjny, który przez dochodzące do wyborców sygnały motywuje 

do podjęcia konkretnych reakcji.  

 

 

Zarządzanie informacją wybranych podmiotów sceny politycznej 

Przechodząc bezpośrednio do istoty podejmowanej w artykule problematyki chwilę 

jeszcze warto zastanowić się nad samym pojęciem zarządzania informacją (ZI). Konieczność 

ta wynika ponownie z faktu, iż operacjonalizacją tegoż terminu zajmowali się naukowcy 

reprezentujący odmienne optyki badawcze. Adam Stabryła zwięźle uznaje, iż zarządzanie 

informacją sprowadza się do stosowania "techniki informacyjnej dla osiągnięcia w możliwie 

efektywny sposób celów organizacji"18. W nieco bardziej rozbudowany sposób problem ten 

widzi Chun Wei  Choo, dla której zarządzanie informacją to sekwencja działań lub inaczej 

łańcuch procesów, "które stymulują konieczność uczenia się organizacji poprzez: 

identyfikowanie potrzeb informacyjnych, pozyskiwania informacji, organizowania i 

przechowywania informacji, rozwój produktów i usług informacyjnych, dystrybucji 

informacji i wykorzystywania informacji19. Elementy tegoż łańcucha są bardzo ściśle ze sobą 

powiązane. Bez rozpoznania potrzeb trudno na nie odpowiedzieć, a z kolei marginalizacja 

potrzeby gromadzenia i przechowywania informacji nie pozwala na skuteczne wykorzystanie. 

To właśnie kwestia skuteczności jest istotą pojmowania zarządzania informacją przez 

Bogusławę Dobek - Ostrowską. Wedle jej przekonań definiować je można jako "ciąg 

powiązanych ze sobą działań podejmowanych w celu kontroli lub manipulowania 

                                                           
18 A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 253. 
19  Podobny informacyjny łańcuch wartości opisywał T. Davenport wskazując na identyfikację potrzeb 

informacyjnych, akwizycję informacji, organizowanie i magazynowanie informacji, produkty i usługi 

informacyjne, dystrybucję informacji oraz używanie informacji.  Podejście procesowe w organizacjach, red. S. 

Nowosielski, Wyd. UE w Krakowie, , Kraków 2009, s. 29. 
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przepływem informacji od aktora politycznego do sfery publicznej"20. Na gruncie działań 

politycznych ów ciąg, to wspomniany łańcuch procesów, misterna układanka wielu 

czynników, które w efekcie ukształtować mają społeczeństwo tak, aby podejmowane przez 

nie reakcje zgodne były z intencją nadawcy. Sterowanie wrażeniami odbiorców dokonuje się 

przy tym dyskretnie, z dbałością o szczegóły, gdyż od spójności przekazywanych informacji 

zależeć będzie polityczny zysk nadawców.  

Doskonałą egzemplifikacją powyższego rozważania teoretycznego jest przykład wizyty 

premiera Donalda Tuska u rodziny Sochackich w Płocku, w dniu 30 listopada 2013 roku. 

Wizyta u "zwykłej rodziny" była jedną z kilku "spontanicznych" działań szefa rządu21. W 

rzeczywistości jednak odwiedziny te były posunięciem niezbędnym do podniesienia poparcia 

dla Platformy Obywatelskiej (PO), która dopiero co uspokoiła wewnętrzne spory i dążyła do 

wizerunkowego odcięcia się od afer korupcyjnych22. Z tego też względu konieczne stało się 

przekazanie wyborcom informacji innej, dobrej, "swojskiej", takiej która ociepliłaby 

wizerunek partii szefa rządu i pozwoliłaby na podniesienie spadającego poziomu poparcia23. 

Zanim jednak Donald Tusk pojawił się sobotnim rankiem u rodziny Sochackich, w piątek z 

Kancelarii Premiera wykonano do Marcina Sochackiego telefon uprzedzający wizytę24 , a 

bezpośrednio przed odwiedzinami szczegóły dopracowywane były przez funkcjonariuszy 

BOR oraz zapewne specjalistów od PR 25  - "Ludzie z zaplecza premiera, dwa dni przed 

godziną zero, robią dokładny wywiad z domownikami, ustalają szczegóły menu, zapamiętują, 

kto co lubi, czym się zajmuje. Potem przekazują tę wiedzę Tuskowi, który już na dzień dobry 

                                                           
20 B. Dobek - Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 356. 
21  7 domowych wizyt Donalda Tuska mających ocieplić jego wizerunek, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/7-

domowych-wizyt-donalda-tuska-majacych-ocieplic-jego-wizerunek/rsbgq (na dzień 20.05.2014). 
22 Mowa o dymisji Ministra Sławomira Nowaka, w stosunku do którego prokuratura wystąpiła o uchylenie 

immunitetu parlamentarnego w związku z faktem, iż w swoim oświadczeniu majątkowym S. Nowak nie 

wykazał zegarka wartego kilkanaście tysięcy złotych oraz o podejrzenie o wielomilionową korupcję w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy organizowaniu przetargów w Centrum Projektów 

Informatycznych. Źródło:  W. Władyka, Dymisja za zegarek, "Polityka" z 15 listopada 2013 r. oraz Pajęczyna, 

czyli jak kwitła korupcja w dawnym MSWiA, "Newsweek" z dnia 2.12.2013, dostępne online pod adresem: 

http://polska.newsweek.pl/pajeczyna-czyli-jak-kwitla-korupcja-w-dawnym-mswia-newsweek-

pl,artykuly,276074,1.html (na dzień 17.05.2014). 
23 Badania CBOS wskazywały bowiem spadające poparcie zarówno dla samego rządu, jak i poczynań jego szefa. 

W styczniu 2013 roku rząd posiadał 28% zwolenników (35% przeciwników) podczas gdy już w czerwcu odsetek 

ten spadł do poziomu 19 punktów (43% przeciwników). W kolejnych miesiącach, po istotnym wzroście (25% w 

lipcu) odsetek ten ponownie zaczął się obniżać: do 23% w sierpniu i we wrześniu oraz 20% w październiku. 

Podobnie niekorzystną tendencję wskazywały badania sondażowe  mierzące poziom zaufania respondentów do 

Donalda Tuska. Z początkiem 2013 roku ufało mu 41% Polaków i z każdym miesiącem odsetek ten spadał w 

sposób znaczący, aż do 29% w miesiącu październiku.  

Źródło: M. Omyła - Rudzka, Stosunek do rządu w listopadzie, CBOS, Komunikat z badań BS/159/ 2013, 

Warszawa listopad 2013, s. 2 oraz A. Cybulska, Zaufanie do polityków przed rekonstrukcją rządu, CBOS, 

Komunikat z badań BS/161/2013, Warszawa listopad 2013, s. 6.  
24 Tusk z wizytą. BOR w pogotowiu. Nowe fakty, "Fakt", 1.12.2013, http://www.fakt.pl/donald-tusk-z-wizyta-a-

bor-pilnuje,artykuly,431905,1.html (na dzień 17.05.2014) 
25 A. Dąbrowska, Premier wpadnie, "Polityka" 4 lutego 2014 r. 
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zwraca się do domowników dość familiarnie" 26 . Z punktu widzenia teorii zarządzania 

informacją działanie polegające na gromadzeniu informacji jest zabiegiem podstawowym, 

służącym efektywnej realizacji kolejnych elementów łańcucha ZI, a zatem uznać należy, iż 

świadczy ono o wysokim poziomie profesjonalizmu współpracowników Donalda Tuska.  

Sam wybór rodziny także nie był przypadkowy, w opublikowanej przez Kancelarię Premiera 

Rady Ministrów (KPRM) notce informacyjnej zawarto treść listu Marcina Sochackiego do 

szefa rządu, w którym 34-latek pisze; "...Do tej pory głosowałem na Pana oraz na Platformę 

jako na >>mniejsze zło<<. Obawiam się, że w kolejnych wyborach będę musiał ponownie 

zagłosować  na Platformę. Bardzo chciałbym porozmawiać z Panem w nadziei na to, że 

przekona mnie Pan, iż głosowanie na Platformę nie musi być tylko i wyłącznie wyborem 

mniejszego zła. Ponieważ uważam, iż pójście do urny nie jest przywilejem, a obowiązkiem 

młodego Polaka, chciałbym zostać przekonanym, że głos mój i mojej rodziny ma jakiekolwiek 

znaczenie”27. A zatem wizyta miała przekonać do Platformy płocką rodziną, a wizerunkowo 

wzmacniać miała przekaz skierowany do osób zawiedzionych działaniami PO oraz 

oddziaływać na elektorat niezdecydowany. Celem osiągnięcia należytego dla sprawy 

rozgłosu, systemem sms'owym pracownicy Biura Informacyjnego Rządu rozesłali do mediów 

stosowną informację. Była ona przy tym wysłana jedynie do mediów "obrazkowych" tj. 

takich, które przekaz swój kierują do odbiorcy głównie w postaci fotografii, nie zaś tekstu 

pisanego. Znów podnieść należy słuszność takiego zabiegu, albowiem istotą zarządzania 

informacją jest jak wspomniano "osiągnięcie w możliwie efektywny sposób celów 

organizacji". Zanim zatem, o czym informowały odbiorców media, Donald Tusk pojawił się z 

wizytą u Sochackich, pod "typowym polskim blokiem, na typowym polskim osiedlu" 

zgromadzona już była rzesza dziennikarzy28. Zdziwiony ich widokiem premier, zwrócić się 

miał do nich słowami "A co Wy tu robicie?"29.  

                                                           
26 Premier wpadnie - wizyty domowe Donalda Tuska, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,opage,2,title,Premier-

wpadnie-wizyty-domowe-Donalda-Tuska,wid,16382557,wiadomosc.html?ticaid=112d13&_ticrsn=3 (na dzień 

20.05.2014). 

W dalszej części artykułu czytamy także interesujące spostrzeżenia Marcina Sochackiego "... Dochodzą także 

kwestie bezpieczeństwa. BOR gości w domach wiele godzin przed przyjazdem premiera. Dzień przed wizytą 

funkcjonariusze BOR przeszukiwali meble, sprawdzali siatki z zakupami, wypytywali o sąsiadów, zaglądali do 

kominka. Czuwali przed domem całą noc poprzedzającą spotkanie z premierem. - Gościliśmy nawet psa BOR, 

który wygnał nasze koty: Ciszę i Spokój, na balkon - opowiada Sochocki". Ibidem. 
27  K. Gorzelańczyk, Tusk w Płocku, Kaczyński w Kijowie, Salon 24 - 

http://gorzelanczykk.salon24.pl/551927,tusk-w-plocku-kaczynski-w-kijowie (na dzień 20.05.2014). 
28  Donald Tusk na Podolszycach? Nie do wiary, Portal Płock, 30.11.2014, 

http://www.portalplock.pl/pl/334_informacje/5738_donald_tusk_na_podolszycach_nie_do_wiary.html (na dzień 

20.05.2014). 
29  P. Siennicki, Zamów sobie premiera, "Polska The Times", 2.12.2013, dostęp: 

http://www.polskatimes.pl/artykul/1055918,zamow-sobie-premiera,id,t.html (na dzień 20.05.2014). 
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Media wykonały swoją pracę rzetelnie umieszczając niemal od razu na swych stronach 

internetowych zdjęcia z wizyty. W załączonych przy nich krótkich komentarzach powtarzały 

się niemal zawsze te same sformułowania: o przyczynach wizyty (list Marcina Sochackiego z 

zaproszeniem), zaskoczeniu gospodarzy oraz o przyniesionych przez D. Tuska prezentach. 

Wedle informacji dziennikarzy dobór podarków stanowił pokłosie dobrze przeprowadzonej 

wstępnej rozmowy informacyjnej z członkami rodziny, oraz jak się wydaje nawiązywał do 

polskiego kanonu kulturowego, zgodnie z którym gość płci męskiej winien przynieść 

gospodyni kwiaty. Ofiarowana 7-letniemu synowi gospodarzy płyta CD, także miała szerszy 

wyraz symboliczny i wzmacniać miała przekazany uprzednio przez żonę premiera przekaz. 

Otóż na cztery dni wcześniej w telewizyjnym wywiadzie Małgorzata Tusk pragnąc odkryć 

przed widzami "ludzkie" oblicze męża, wspomniała, iż "Król Lew" to film, w czasie którego 

mąż zawsze płacze30. A zatem przekazanie dziecku ścieżki dźwiękowej ze wspomnianego 

filmu nawiązywać miało zapewne do chęci podzielenia się premiera z emocjami, przekazanie 

dziecku bliskiego mu nagrania, tak aby i ono mogło przeżywać znane premierowi uczucia. 

Informacja ta miała zatem sterować uwagę odbiorców ku młodzieńczemu charakterowi szefa 

rządu, podkreślić szczerość i naturalność jego zachowań.   

Na koniec, wracając do przytoczonej przez B. Dobek - Ostrowskiej definicji zarządzania 

informacją, którą rozumie jako "ciąg powiązanych ze sobą działań podejmowanych w celu 

kontroli lub manipulowania przepływem informacji od aktora politycznego do sfery 

publicznej", warto podkreślić, iż wizyta zaplanowana i przeprowadzona była z dbałością o 

najmniejsze szczegóły, a poziom kontroli nad przepływającym do publiczności przekazem był 

bardzo wysoki i w trakcie całej wizyty pilnie monitorowany. Dlatego też, aby treść 

nieformalnej części spotkania (której przebiegu nie dało się do końca przewidzieć) nie 

przedostała się do mediów, dziennikarze mogli towarzyszyć premierowi tylko w pierwszych 

minutach wizyty. Medialne pozory dbałości o utrzymanie prywatności państwa Sochackich w 

relacji z zaproszonym gościem było wyreżyserowanym spektaklem mającym do końca 

realizować z góry przewidziany scenariusz. W łańcuchu przyjętych działań wszystkie ogniwa 

zostały porządnie przygotowane, zrealizowane i wykorzystane. Na bazie doświadczeń oraz 

przeprowadzonych badań wiadomo bowiem, iż dobrze przygotowana wizyta może sterować 

opinią publiczną w sposób przekładający się bardzo konkretnie na słupki poparcia dla partii 

czy polityka. 18 listopada 2013 roku, a więc na niespełna dwa tygodnie przed opisywaną 

powyżej wizytą Donald Tusk odwiedził Pułtusk. Premier spotkał się tam w szkole z uczniami, 

                                                           
30  Program "Kropka nad i", rozmowa Moniki Olejnik z Małgorzatą Tusk: http://www.tvn24.pl/kropka-nad-

i,3,m/malgorzata-tusk-maz-placze-ogladajac-krola-lwa,374863.html (na dzień 20.05.2014). 
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gościł na obiedzie u jednej z rodzin31 oraz przemówił na tamtejszym rynku32. Przeprowadzone 

przed i po wizycie badania sondażowe wskazały na 5% skok poparcia dla premiera33. Nie ma 

zatem wątpliwości, iż rodzinne odwiedziny premiera mają swoją wartość polityczną.  

 

 

Podsumowanie 

Wizyta Donalda Tuska u rodziny Sochackich to tylko jeden z wielu przykładów dobrze 

zrealizowanego przez zaplecze premiera procesu zarządzania informacją. Odwiedziny te, 

będące dzięki mediom cyfrowym udziałem nie tylko płockiej rodziny, czy ich najbliższego 

otoczenia, ale również niemal wszystkich mających tego dnia kontakt z mediami, zapewne 

istotnie wpłynęły na poziom sympatii dla działań szefa rządu. Detale wizyty czy ironiczne 

komentarze pojawiające się gdzieś na forach wirtualnego świata pewnie w znacznie 

mniejszym stopniu docierają do opinii publicznej, aniżeli skomasowany atak familiarnych 

obrazków z premierem w roli głównej. Przekaz zaplanowano bowiem tak, aby wykreował 

rzeczywistość bliską przeciętnemu Polakowi.  

Każde ogniwo procesu ZI pozostające pod czujnym okiem fachowca od sterowania 

informacją miało swoje znaczenie, miejsce i funkcje w łańcuchu politycznych działań. Jeśli 

zaś wszystkie z zaplanowanych działań premiera realizuje się z równą precyzją należy 

domniemywać, iż stworzony i permanentnie wzmacniany obraz szefa rządu pozwoli na 

utrzymanie wysokiego stopnia poparcia dla jego przyszłych poczynań.  
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Streszczenie 

Na polskiej scenie politycznej coraz częściej obserwuje się działania mające na celu 

zwiększenie spójności przekazu kierowanego przez partię do otoczenia zewnętrznego. Czasy 

spontanicznych wypowiedzi polityków czy dowolność ich uczestniczenia w wydarzeniach 

medialnych zdaje się, iż mamy już za sobą. Partie, jako wyspecjalizowane organizacje 

nastawione na osiągnięcie konkretnego celu dążą do wprowadzenia w ramach swych struktur 

profesjonalnych narzędzi zarządzania informacją. Dobrą egzemplifikacją następującego 

procesu jest medialne wydarzenie - wizyty Donalda Tuska u rodziny Państwa Sochackich. Te 

z pozoru nic nie znaczące odwiedziny ukazują kierunek, w którym zmierza obecnie 
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zarządzanie informacją podmiotów sceny politycznej. Kierunek ów, polega na sterowaniu 

wrażeniami odbiorców ku wykreowanemu przez profesjonalistów, dobrze 

wyreżyserowanemu obrazowi rzeczywistości politycznej. 

 

 

 


