
 EWOLUCJA SYSTEMU POLITYCZNEGO  
W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

 

17-18 listopada 2016 r. , Collegium Polonicum, Słubice  

 

PANEL 2. MEDIA JAKO CZYNNIK EWOLUCJI SYSTEMU POLITYCZNEGO 

 

Prof. dr hab. Dorota Piontek, WNPiD UAM 
 Populistyczne komunikowanie polityczne w mediach jako czynnik zmiany systemowej 

Rosnąca popularność ugrupowań i polityków posługujących się populizmem jako instrumentem 
zdobywania poparcia społecznego jest przedmiotem badań prowadzonych z perspektywy 
różnych dyscyplin naukowych. Przyjmując założenie, że w czasach polityki zmediatyzowanej to 
media masowe kreują obraz polityki, warto zastanowić się, czy populistyczne strategie 
komunikacyjne są efektem logiki mediów, czy też logiki polityki, umiejętnie wykorzystującej 
media i specyfikę ich zainteresowania polityką. Wystąpienie umożliwi prezentację koncepcji relacji 
między mediami i populizmem, wypracowaną w ramach międzynarodowego projektu 
badawczego. 
 
Dr inż. Edward Wrześniewski, WNPiD UAM 
 Nowe technologie zagrożeniem stabilności systemów politycznych 

1. Nowe technologie mogą stanowić realne zagrożenie stabilności systemów politycznych. 
2. Główne obszary zagrożeń:  technologie komunikacyjne, technologie związane z energią. 
3. Jak ma reagować system polityczny na „dobrodziejstwa” nowych technologii? 
 
Dr Jakub Jakubowski, WNPiD UAM 
 Święty Graal społeczeństwa obywatelskiego, czyli jak nowe media (nie) bronią demokracji 

Już w latach 90. XX wieku, a więc w czasach komercjalizacji sieci, Internet przez wielu 
teoretyków demokracji i mediów uznany został za nadzieję na zażegnanie kryzysu partycypacji 
politycznej obywateli, wartościowej dyskusji programowej czy samoorganizacji społecznej. Do 
dziś wydarzenia takie jak protesty przeciwko ACTA w 2012 r. czy tegoroczny #czarnyprotest 
pokazują, że oczekiwania wobec nowych mediów na tym gruncie są duże, w szczególności, gdy 
mamy do czynienia z sytuacją sprzeciwu obywateli wobec decyzji politycznych rządzących. Warto 
skonfrontować niniejsze nadzieje z rzeczywistością, selekcjonując niektóre tematy istotne 
dla dyskursu politycznego nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach Europy Środkowo-
Wschodniej (status sądu konstytucyjnego, prawo aborcyjne, wolne media) i prześledzić dane 
empiryczne dotyczące procesu komunikacji oraz jego efektów. Pozwoli to zrozumieć rzeczywistą 
wartość uspołecznionej sieci w obszarze tworzenia projektów politycznych czy kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Dr Kamila Sierzputowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 Polityczni rywale czy historyczni wrogowie. Wpływ mediów na umacnianie poczucia sporu  

w świadomości społecznej 



W dobie demokracji medialnej wykreowanie jakiegoś komunikatu przez środki masowego 
przekaz już stanowi o jego realnym zaistnieniu. W rezultacie, konsekwentne upowszechnianie 
opinii czy diagnozowanie określonego stanu rzeczy, oparte nawet o względy pozamerytoryczne, 
utrwala w odbiorcy jednoznaczne przekonanie o rzeczywistym istnieniu tego faktu. Autorka 
dokonując obserwacji historii konfliktu bydgosko – toruńskiego, analizując dzieje bilateralnych 
relacji tych dwojga miast, nieodmiennie umacnia się w przekonaniu, iż od ponad dekady środki 
masowego przekazu cyklicznie dokonują swoistej rewitalizacji historycznego sporu dla 
uzasadnienia obecnego charakteru relacji Torunia i Bydgoszczy. Jaki więc cel przyświeca mediom, 
które relacjonując polityczne stosunki miast notorycznie interpretują je przez pryzmat 
średniowiecznego sporu? A zatem, czy współczesny stan relacji podmiotów miejskich jest 
faktycznie kontynuacją zatargu z przeszłości czy jedynie konsekwencją naturalnej rywalizacji 
miasta Torunia i Bydgoszczy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. edycja corocznej konferencji naukowej z cyklu „Ewolucja Systemu Politycznego” finansowana jest w ramach 

umowy 801/P-DUN/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 


