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Publikacja dotyka niezwykle popularnej, ale i niezmiernie ważnej dla współcze-
snych nauk o polityce i nauki o mediach tematyki. Postępująca profesjonaliza-
cja kampanii wyborczych w Polsce wymaga ciągłej uwagi i analizy. Zgodnie 
z deklaracją redaktorów naukowych, celem opracowania „jest ukazanie specy-
fi ki zastosowania narzędzi marketingu politycznego i public relations w coraz 
bardziej mediatyzowanym otoczeniu”1. Mediatyzację można tutaj defi niować, 
zgodnie z ujęciem Stiga Hjarvarda, jako dwustronny proces późnej nowoczesno-
ści, w którym media – z jednej strony wyłaniają się jako niezależna instytucja, 
z własną logiką, do której pozostałe instytucje społeczne muszą się dostosować, 
a z drugiej – stają się integralną częścią innych instytucji, takich jak polityka, 
praca, rodzina i religia.

Zbiór obejmuje 16 prac, prezentujących różnorodne aspekty wykorzysta-
nia marketingu politycznego, public relations i reklamy politycznej w kampanii 
wyborczej. Całość podzielona została na cztery części tematyczne.

Pierwsza koncentruje się na marketingu politycznym i obejmuje prace 
W. Peszyńskiego, M. Żukowskiego, W. Balcera oraz J. Maguś. Autorzy prezen-

1 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, 
W. Maguś,  Lublin 2013, s. 7.
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tują zarówno teoretyczne rozważania, jak i wielopłaszczyznowe analizy spo-
sobów wykorzystania narzędzi marketingowych przez aktorów polskiej sceny 
politycznej, m.in. podczas kampanii do Sejmu RP w 2011 roku, czy w wy-
borach prezydenckich w 2005 i 2010 roku. Szczególnie ciekawy wydaje się 
tekst Wiktora Balcera2, w którym analizie została poddana kampania wyborcza 
Mniejszości Niemieckiej w wyborach do polskiego parlamentu w 2011 roku. 
Autor już we wprowadzeniu podaje czytelnikowi ważną informację, która czę-
sto umyka z pola widzenia wielu rozważań, a mianowicie: Niemcy w Polsce 
nie mają, wbrew powszechnej opinii, zagwarantowanego mandatu w Sejmie. 
Faktem jest, że nie mają obowiązku przekraczać progu wyborczego w skali 
kraju, ale muszą uzyskać taki wynik w skali województwa, w którym wysta-
wiają kandydatów. Powoduje to, że Mniejszość Niemiecka, podobnie jak pozo-
stałe siły polityczne, musi brać udział w grze wyborczej i korzystać z narzędzi 
marketingu politycznego.

W drugiej części publikacji znalazły się teksty dotyczące reklamy wybor-
czej. Ich autorki – I. Barszczuk, M. Adamik-Szysiak, M. Harkot i A. Szwed – 
analizują wybrane aspekty strategii komunikacyjnych stosowanych przez polskie 
ugrupowania polityczne w przekazach w pełni przez nie kontrolowanych. Z tej 
części opracowania można uzyskać informacje, m.in. na temat: plakatów wy-
borczych, innowacyjnego pozycjonowania produktów (politycznych), czy roli 
utworów muzycznych w reklamie politycznej. Magdalena Harkot zajęła się wi-
zerunkiem kobiet w polityce, analizując wybrane plakaty wyborcze kandydatek. 
Konkluzje autorki sprowadzają się do stwierdzenia, że w przestrzeni reklamy 
politycznej pojawiają się dwa obrazy kobiet. Pierwsze stawiają na powagę, me-
rytoryczność i profesjonalizm, a drugie odwołują się bądź do ugruntowanych 
w społeczeństwie stereotypów, bądź wykorzystują ciało. Jak stwierdza autorka: 
„kobiety wciąż szukają odpowiedniego wzorca zachowań podczas kampanii wy-
borczych”3.

Trzecia część zbioru zajmuje się politycznym public relations i obejmu-
je teksty G. Gielniewskiego, W. Magusia, M. Michno oraz J. Jakubowskiego 
i Ł. Scheffsa. Skupiają się one w decydującej mierze na różnorakich technikach 
kreowania wizerunku w przestrzeni politycznej. Tutaj również aktorzy skupiają 
się głównie na polskich przykładach. Jednak praca Magdaleny Michno dotyczy 
innego aspektu public relations, analizuje mianowicie politykę informacyjną 
Parlamentu Europejskiego adresowaną do obywateli Unii Europejskiej. „Reali-
zowane przez PE akcje i kampanie związane są z wiodącymi, w danym czasie, 
tematami w polityce UE, dla których poszukiwane jest poparcie społeczne i przy-
zwolenie dla działań Unii”4. Jak zauważa autorka, w PE zaobserwować można 

2 Ibidem, s. 63.
3 Ibidem, s. 147.
4 Ibidem, s. 227.
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defi cyt zbioru reguł ogólnych, wytyczających kierunki komunikowania się ze 
środowiskiem zewnętrznym5.

Czwarta, ostatnia część zbioru, poświęcona jest relacjom między mediami 
masowymi, kulturą polityczną a zjawiskiem permanentnej kampanii wyborczej. 
Znaleźć tutaj można artykuły A. Sekleckiej, A. Dorosika, A. Kozłowskiej oraz 
A. Łukasik-Tureckiej. Informacje zawarte w tekstach zainteresują szczególnie 
osoby pragnące poszerzyć wiedzę w zakresie infotainmentu czy spin doctoringu. 
Nieco inne, acz równie ciekawe, ujęcie tematu przewodniego prezentuje opra-
cowanie Agnieszki Łukasik-Tureckiej zajmujące się muzyką w polityce. Jest to 
swoiste kompendium polskiej piosenki popularnej nawiązującej w swym przeka-
zie do zagadnień politycznych. Jak zauważa autorka, „muzyka jest nieodłącznym 
elementem działań politycznych […]. Widoczne jest to zarówno w obszarze kry-
tyki wobec rządzących, jak również a obszarze marketingu politycznego”6. 

Autorzy zebranych prac reprezentują różne polskie ośrodki naukowe: Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Opolski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Specjalizują się 
w dyscyplinach politologicznych i medioznawczych, a w swych tekstach w du-
żej mierze prezentują rezultaty swych autorskich badań. Tematyka zbioru, mimo 
że w opinii niektórych krytyków, nadmiernie obecnie eksploatowana, stanowi 
niezwykle szerokie, wielopłaszczyznowe pole badawcze. To obszar, który w do-
bie rozwoju nowych mediów i jeszcze nowszych narzędzi komunikacyjnych 
wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy. Publikacja dostarcza wiedzy ważnej 
i potrzebnej w kraju, w który następuje niezwykle szybki proces amerykanizacji 
kampanii wyborczych.

5 Ibidem, s. 226.
6 Ibidem, s. 318.


