
Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich 

 

Dla funkcjonowania systemu medialnego w każdym kraju istotne znaczenie mają zależności łączące elity 
polityczne z elitami wywodzącymi się ze sfery mediów masowych. Podstawowym celem projektu będzie 

próba określenia poziomu samoświadomości elity politycznej oraz elity medialnej i dziennikarskiej w 

Polsce, wskazania charakteru i form wzajemnych relacji oraz ich konsekwencji dla działalności tych elit w 

sferze publicznej. Odpowiedzi wymagają trzy pytania, mające fundamentalne znaczenie dla kształtowania 
się powiązań między wymienionymi elitami: 

 

 P1/ jak pojmują przedstawiciele elit politycznych oraz elit medialnych i dziennikarskich w Polsce 

rolę i znaczenie wzajemnych relacji dla demokratycznego porządku społecznego? 
 

 P2/ jak przedstawiciele tych elit oceniają charakter i formę wzajemnych relacji w codziennej 

praktyce? 

 

 P3/ jakie pola rozbieżności a nawet antagonizmów widzą przedstawiciele badanych elit we 

wzajemnych kontaktach? 

 

Badania będą dotyczyły analizy stanowisk i opinii prezentowanych przez elity wywodzące się z mediów 

masowych w wybranych tygodnikach opiniotwórczych („Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Do Rzeczy”) 
oraz w dokumentach i wypowiedziach dostępnych na stronach internetowych ugrupowań politycznych. 

Kolejnym krokiem będzie opracowanie zagadnień, które zostaną poruszone w wywiadach pogłębionych oraz 

ankiecie internetowej. Następny krok to porównanie wyników badań nad elitami medialnymi i politycznymi 
w Polsce z wynikami badań niemieckich w celu wykazania podobieństw i różnic pomiędzy kształtującymi 

się modelami relacji w obu państwach. 

 
Motywem podjęcia badań jest fakt, że brak na gruncie polskim projektów skupionych na analizie 

wzajemnych relacji łączących elity polityczne z elitami dziennikarskimi i medialnymi. W innych krajach, jak 

w Republice Federalnej Niemiec, prowadzi się od wielu lat badania nad związkami łączącymi elity 

wywodzące się ze sfery polityki i mediów masowych. Badania te udokumentowały, że wzajemne relacje obu 
elit były uwarunkowane rozbieżnością motywów wynikających z jednej strony z logiki politycznego 

działania, a z drugiej ze standardów i wymogów dziennikarskich. Autorzy projektu chcą więc sprawdzić, jak 

postrzegane są wzajemne związki między elitami politycznymi a elitami medialnymi i dziennikarskimi w 
Polsce i porównać wyniki tych badań z wynikami niemieckimi. 
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