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Wprowadzenie 

 

Podstawową wartością współczesnych demokracji jest pluralizm i możliwość 

sprawowania władzy przez partie reprezentujące różne doktryny polityczne. Spektrum 

partyjnej sceny w tych reżimach politycznych oscyluje zazwyczaj pomiędzy systemem dwu  

i wielopartyjnym,  a niepodważalną zaletą takiego zróżnicowania jest możliwość osiągania 

konsensu społecznego. System polityczny współczesnych państw jest również 

determinowany działaniem politycznych liderów. Jako reprezentanci różnorodnych 

podmiotów polityki biorą  udział w bezpośredniej walce o władzę.  

Dynamika politycznych przemian we współczesnej Europie i Stanach Zjednoczonych 

ukazuje zwiększanie się roli politycznych liderów. Pojawiają się nawet ich nowe kategorie, 

jak  przywództwo ponadnarodowe, którego politycznym zapleczem jest międzynarodowa 

organizacja (Unia Europejska).  

Przedmiotem rozważań autorów niniejszej publikacji są partie polityczne i ich liderzy. 

Jednak w analizie tego zagadnienia zastosowano podejście sensu largo. W pracy znalazły się 

bowiem artykuły odnoszące się do przeszłości (Łukasz Jędrzejski: Wizerunek lidera 

politycznego na przykładzie Władysława Gomułki), jak i do współczesnej sceny politycznej  

w Polsce (Wojciech Fabiszewski: Andrzej Lepper – medialna przemiana wizerunkowa 

chłopskiego przywódcy i Barłomiej Jasiński: Powstanie i działalność Socjaldemokracji 

Rzeczypospolitej Polskiej w województwie olsztyńskim). Przedstawiono również wyniki badań 

nad przywództwem politycznym i systemem partyjnym w innych państwach Europy 

(Dagmara Suberlak: Polityka rządu Tony’ego Blaira w Wielkiej Brytanii. Wybrane przykłady 

reform Partii Pracy w latach 1997-2007; Wojciech Kotwicz: Kształtowanie się systemu 

partyjnego w obwodzie kaliningradzkim w latach 1990-2000 ) oraz w Stanach Zjednoczonych 

(Karolina Maria Matusiak: Czy aktor może być przywódcą politycznym? Analiza problemu na 

przykładzie Ronalda Reagana, czterdziestego prezydenta USA).  

Uwaga autorów skupiła się również na Unii Europejskiej, jako podmiocie kreującym 

nowy model politycznego przywództwa (Iwona Galewska: Przywództwo polityczne w Unii 

Europejskiej. Elita, przywódcy czy przywódca?) oraz wpływającym na scenę polityczną w jej 

państwach członkowskich (Waldemar Tomaszewski: Pozycja ustrojowa piastunów władzy 

wykonawczej (prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów) po akcesji Polski do Unii 

Europejskiej).  
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Autorzy dostrzegli ponadto zależność pomiędzy siłą partii politycznych  

a wizerunkiem ich liderów, przedstawianym przez współczesne media. Te zagadnienie 

podjęli: Diana M. Mościcka (Aktywność polskich partii politycznych i polityków w internecie  

– wybrane zagadnienia) oraz Kamil Sygidus („Nowe media” w kontekście rewolucji 

arabskich z 2011 roku).  

Natomiast Radosław Fellner zanalizował zagadnienie rozwoju kariery politycznej 

(Klientelizm i „namaszczenie” jako mechanizmy awansu do elit politycznych), a Anna Sieroń 

ukazała niebezpieczeństwo wynikające ze zdobycia przez politycznego lidera zbyt szerokich, 

pozakonstytucyjnych uprawnień (W nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie  

– czyli o argentyńskim dramacie absurdu okresu dyktatury wojskowej słów parę).  

Autorzy i redaktorzy niniejszej publikacji kierują szczególne podziękowania  

do dr. hab. Janusza Filipkowskiego, za merytoryczne i życzliwe uwagi przedstawione  

w recenzji oraz prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za naukową  

i organizacyjną pomoc w wydaniu monografii.  

 

       dr hab. Waldemar Tomaszewski 
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Iwona Galewska1 

 

Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej. 

Elita, przywódcy czy przywódca? 

 

Problematyka przywództwa politycznego stanowi przedmiot analizy wielu dziedzin 

nauki, poza typowymi studiami biograficznymi powstają liczne badania nad teoretyczną sferą 

zjawiska przywództwa. Specyficzną kategorią przywództwa politycznego jest przywództwo 

w organizacji międzynarodowej, jaką jest niewątpliwie Unia Europejska. Badanie 

przywództwa politycznego w UE jest o tyle problematyczne, gdyż może występować  

w dwóch różnych kontekstach, dlatego należy odróżnić „przywództwo UE” od „przywództwa 

w UE”. W tym pierwszym znaczeniu mówimy o problemie przywództwa Unii w jej relacjach 

międzynarodowych, np. rola UE jako mocarstwa na arenie międzynarodowej. Jednak 

obszarem zainteresowań autorki jest drugi aspekt przywództwa tj. „przywództwo w UE”. 

Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, komu w ramach Unii należy przypisać rolę 

przywódczą? Autorka wyszła z założenia, że skoro różne elementy przywództwa usytuowane 

są w różnych częściach systemu instytucjonalnego UE, to nie możemy mówić o jednolitym 

przywództwie politycznym2. Stąd na potrzeby artykułu, zostały wyróżnione trzy możliwe 

podmioty, które mogą pełnić rolę przywództwa w Unii tj.: elita, przywódcy oraz przywódca.  

Za Jerzym Jaskiernią można stwierdzić, że „elementy przywództwa politycznego są 

rozczłonkowane pomiędzy różne organy, co obniża nie wątpliwie efektywność takiego 

przywództwa, ale oddają one charakter tej ponadnarodowej wspólnoty i złożony system 

kompetencyjny, który został w niej przewidziany”3. Za Agnieszką K. Cianciarą można 

stwierdzić, że brak jest rozwiniętej europejskiej tożsamości politycznej, co implikuje 

niewątpliwie utożsamianie się głównie z liderami państw członkowskich4. W polityce 

mówiąc o „przywódcy”, czy „liderze”, mamy zwykle na myśli jednostki, które z dużym 

powodzeniem zmieniają los swoich państw lub społeczeństw, a w konsekwencji (choć nie 

                                                 
1 Iwona Galewska, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego. 
2 Dotyczy to zwłaszcza Traktatu z Maastricht. Zob. M.J. Gorges, The New Institutionalism and the Study of the 

European Union: the Case of the Social Dialogue, “West European Politics” 2001, nr 4, s. 154. 
3 J. Jaskiernia, Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, [w:] Studia nad przywództwem 

politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 93-94. 
4 A.K. Cianciara, Jakie przywództwo? Rada Europejska po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, [w:] Kryzys 

przywództwa we współczesnej polityce, red. W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski, Warszawa 2011, s. 101. 
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zawsze) powodują także duże zmiany w stosunkach między państwami5. Przywódca 

powinien charakteryzować się takimi cechami jak: myślenie strategiczne, umiejętność 

sprostania wyzwaniom, odwaga w podejmowaniu ryzykownych rozwiązań oraz zdolność  

do przekonania innych do swoich decyzji6.  

W nauce funkcjonuje podejście, w którym wyróżnia się trzy modele przywództwa  

w środowisku międzynarodowym: strukturalne, intelektualne i instrumentalne7.  

Z przywództwem strukturalnym mamy do czynienia, gdy występuje posiadanie zasobów 

finansowych czy technologicznych, itp. W kontekście unijnym zasoby takie są w posiadaniu 

państw członkowskich, względnie Komisji Europejskiej. Przywództwo intelektualne dotyczy 

wizji przyszłej integracji europejskiej, natomiast przywództwo instrumentalne opiera się na 

mediacji i bazuje na zaufaniu. „Nauki o polityce analizują przywództwo polityczne jako 

ważny element życia politycznego, a wiedzę czerpią z różnych źródeł: z analizy materiałów 

historycznych, z obserwacji życia politycznego, z wywiadów z politykami czy ze specjalnych 

badań statystycznych”8. Ostatnia grupa stanowi podstawę do niniejszego artykułu.  

Elity polityczne, które są wytworem „permanentnie zachodzących procesów selekcji 

społecznych, często są postrzegane jako odzwierciedlenie dążeń, priorytetów oraz trendów 

rozwojowych danego systemu”9. Zatem „system polityczny nie może funkcjonować bez 

wygenerowania własnych elit politycznych, więc elity polityczne Unii to elity władzy, czyli 

ich przedstawiciele zajmują ważne, często wysokie lub najwyższe stanowiska w instytucjach 

europejskich oraz podejmujące istotne decyzje”10. Za Januszem Ruszkowskim możemy 

podzielić elity europejskie na elity narodowe, infranarodowe i ponadnarodowe. Do elit 

narodowych J. Ruszkowski zalicza: osoby delegowane przez państwa członkowskie do pracy 

w instytucjach UE. Przedstawicielami elit infranarodowych są urzędnicy publiczni 

wywodzący się z państw narodowych, ale pozostających w służbie pełnionej w ramach UE, 

bez powiązania z funkcjami pełnionymi w kraju członkowskim. Natomiast elity 

ponadnarodowe to politycy, którzy pełnią swój funkcje w instytucjach UE, ale nie są 

formalnie powiązani z krajem swojego pochodzenia, np. przewodniczący Rady Europejskiej, 

przewodniczący Komisji Europejskiej, czy przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 

Przemysław Żukiewicz podkreśla również, że osobami, które mogą zostać uznane za elity 

                                                 
5 Z. Pełczyński, Polska droga od komunizmu: refleksje nad historią i polityką 1956-2006, Warszawa 2007,  

s. 405. 
6 U. Guerot, Political Leadership for the European Union, dostęp 24.10.2012. 
7 O.R. Young, Political leadership and regime formation: on the development of institutions on international 

society, “International Organization” 1991 , nr 45/3, s. 281-308. 
8 J.J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008, s. 22. 
9 J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004, s. 57. 
10 J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 242-243. 
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wpływu, są także ekspertami uczestniczącymi w pracach poszczególnych komitetów, tym 

samym w instytucjach unijnych powstaje model zarządzania poprzez ekspertów (theory  

of expert governance)11. Ponadto Georg Marks i Liesbet Hooghe stoją na stanowisku, że  

w UE można zaobserwować wręcz zarządzanie przez elity, czyli wpływ elit europejskich na 

system polityczny UE jest kreatywny i dynamiczny, a przede wszystkim jest to wpływ na 

kształt i mechanizm decyzyjny tego systemu. Takie ujęcie zarządzania jest swoistym 

eliotyzmem, który siłą rzeczy jest mało demokratyczny12. Tym samym elity polityczne w UE 

pełnią funkcję zarządczą tzn. zarówno w procesie koordynowania przedsięwzięć 

politycznych, organizowania działań oraz ich planowania.  

Drugim podmiotem, który może pełnić funkcję przywódcy UE są przywódcy. Początek 

UE wiąże się z „ojcami założycielami” projektu integracyjnego. Tymi osobami byli Konrad 

Adenauer, Joseph Bech, Johan Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter 

Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak czy Altiero 

Spinelli. „To ci wizjonerscy liderzy zainspirowali powstanie UE, w której dzisiaj żyjemy. Bez 

ich energii i motywacji nie mieszkalibyśmy w oazie pokoju i stabilności, która jest dla nas 

czymś normalnym. Od bojowników ruchu oporu po prawników, ojcowie-założyciele tworzyli 

zróżnicowaną grupę ludzi, którym przyświecały te same idee: pokojowa, zjednoczona  

i bogata Europa”13. Nie można wyznaczyć jasnych kryteriów, na podstawie których można 

określić jednoznacznie kogo możemy zaliczyć do ojców założycieli a kogo nie. Katalog 

„ojców założycieli” może być zawężających bądź rozszerzający. „Przywództwo UE można 

zatem widzieć przez pryzmat określonych koncepcji rozwoju idei integracji, można nawet  

z pewna dozą ironii stwierdzić, że współcześnie projekty europejskiej poszczególnych 

przywódców są w „modzie”, a posiadanie własnej wizji rozwoju UE stało się warunkiem 

niezbędnym od odgrywania w UE relewantnych ról politycznych”14.  

„W wyniku przemian będących udziałem wszystkich demokracji liberalnych, polityka 

ulega postępującej personalizacji. Przyjęte jest dzisiaj nazywać rząd raczej nazwiskiem 

premiera, niż nazwą partii sprawującej władzę szczególnie, jeśli dana partia ze swym 

przywódcą na czele kilkakrotnie zwyciężyła w kolejnych wyborach”15. Tym samym 

„przywództwu na poziomie europejskim stawia się często analogiczne wymagania,  

                                                 
11 P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 274-275. 
12 L. Hooghe, G. Marks, Multi-Level Governance and European Integration, Lanham 2001, s. 28. 
13 http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm (dostęp 22.12.2013). 
14 P. Żukiewicz, op. cit., s. 273. 
15 Narodziny tego zjawiska są często łączone ze zwycięstwami wyborczymi Margaret Thatcher w 1979 r.  

w Wielkiej Brytanii oraz Ronalda Regana w 1980 r. w Stanach Zjednoczonych. Zob.  R.J. Dalton, Zachowania 

polityczne 2, [w:] Zachowania polityczne, red. R.J. Dalton, H.D. Klingemann, red. nauk. wyd. pol.  

R. Markowski, przekł. A. Brzóska, Warszawa 2010, s. 173. 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_1
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_1
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_2
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_3
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_4
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_5
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_6
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_6
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_7
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_8
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_pl.htm#box_9
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jak przywództwu na poziomie państw członkowskich, nie jest możliwe całkowite uniknięcie 

porównania przywództwa w UE z przywództwem w poszczególnych państwach 

członkowskich”16. W kontekście europejskim identyfikacja osoby lub grupy osób jest 

szczególnie trudna, dlatego w literaturze podkreśla się charakter tzw. kolektywnego 

przywództwa oraz przywództwa dzielonego17. W celu odpowiedzi na postawiony we wstępie 

problem badawczy pracy autorka posłużyła się badaniem przeprowadzonym w 2007 r. przez 

Bertelsmann Stiftung (niemiecką fundację) w czternastu krajach członkowskich UE18. 

Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca w 2007 r. na grupie 13 840 

respondentów, które miało na celu dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób poszczególne 

państwa wyobrażają sobie proces przywództwa politycznego po wejściu w życie Traktatu 

Lizbońskiego19. W badaniu respondenci odpowiadali na trzy pytania: 

1) Czy uważasz, że Unia Europejska potrzebuje silnego przywództwa? 

2) Kto twoim zdaniem powinien odgrywać silną przywódczą rolę w Unii Europejskiej? 

3) Które z państw powinny nadać nowego impetu przywództwu politycznemu w Unii 

Europejskiej? 

Poniżej przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań według pytań  

dla obywateli danego państwa członkowskiego. 

 

Tabela nr 1. Czy uważasz, że Unia Europejska potrzebuje silnego przywódcy? 

 Tak Nie Nie wiem/brak odpowiedzi 

Niemcy  58% 32% 10% 

Dania  42% 33% 25% 

Hiszpania  55% 19% 27% 

Francja  55% 36% 10% 

Irlandia  56% 34% 11% 

Włochy  50% 28% 22% 

Holandia  48% 22% 30% 

Austria  52% 35% 13% 

Szwecja  35% 51% 14% 

                                                 
16 W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski (red.), op. cit., s. 101. 
17 Zob. S. Bunse, P. Magnette, K. Nicolaidis, Shared leadership in the EU: theory and reality, [w:] The EU 

Constitution: the best way forward?, ed. D. Curtin, A.E. Kellerman, S. Blockmans, The Hauge 2005, s. 275; 

D.G. Dimitrakopoulos, Collective leadership in leaderless Europe: a skeptical view, [w:] Leadership Europe,  

ed. J. Hayward, Oxford 2008, s. 288. 
18http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-DAF8E718-5D829FA3/bst_engl/hs.xsl/index.html 

(dostęp 28.12.2013). 
19 http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_21702_21703_2.pdf (dostęp 20.12.2013). 
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Wielka Brytania  50% 34% 16% 

Estonia  46% 26% 29% 

Węgry  36% 33% 31% 

Polska  44% 29% 27% 

Słowenia  38% 32% 30% 

Ogółem  47% 32% 21% 

Źródło: Hierlemann, Schmidt 2007, s. 2. 

 

Większość respondentów, bo aż z trzynastu państw europejskich, opowiedziała się za 

silnym przywódcą UE, natomiast jedynym krajem, w którym odpowiedź była negatywna była 

Szwecja (tabela nr 1).  

 

Tabela nr 2. Kto twoim zdaniem powinien odgrywać silną przywódczą rolę w Unii 

Europejskiej? 

 
Kanclerz 

Niemiec 

Angela 

Merkel 

Przewodniczący 

KE José 

Manuel Barroso 

Prezydent 

Francji 

Nicolas 

Sarkozy 

Premier 

Wielkiej 

Brytanii 

Gordon 

Brown 

Nikt 

Nie wiem/ 

brak 

odpowiedzi 

Niemcy  58% 40% 30% 31% 9% 7% 

Dania  33% 17% 9% 15% 10% 28% 

Hiszpania  29% 26% 15% 7% 12% 25% 

Francja  36% 22% 41% 8% 11% 13% 

Irlandia  24% 31% 20% 31% 7% 13% 

Włochy  29% 11% 15% 6% 10% 33% 

Holandia  27% 18% 9% 10% 9% 33% 

Austria  30% 16% 13% 5% 23% 22% 

Szwecja  15% 24% 6% 14% 22% 24% 

Wielka 

Brytania  
11% 20% 14% 50% 12% 15% 

Estonia  29% 10% 7% 7% 7% 46% 
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Węgry  8% 12% 14% 5% 24% 44% 

Polska  17% 13% 9% 6% 23% 33% 

Słowenia  48% 27% 9% 7% 7% 22% 

Ogółem  28% 20% 15% 14% 13% 25% 

Źródło: Hierlemann, Schmidt 2007, s. 2. 

 

Odpowiedzi na drugie pytanie wyraźnie ujawniło postawę narodową. W 2007 r. 

najbardziej wpływowymi osobami na europejskiej scenie politycznej były takie osoby jak: 

kanclerz Niemiec – Angela Merkel, przewodniczący Komisji Europejskiej – José Manuel 

Barroso, prezydent Francji – Nicolas Sarkozy oraz premier Wielkiej Brytanii – Gordon 

Brown. Każda z tych osób (oprócz J.M. Barroso, który pochodzi z Portugalii, a w tym kraju 

nie przeprowadzono badań) otrzymała najwyższą liczbę wskazań wśród obywateli państwa,  

z którego pochodził przywódca. Natomiast odpowiedzi „Nikt” oraz „Nie wiem/brak 

odpowiedzi”, dominowały w krajach, dla których nie ujęto przywódców z danego kraju  

(np. Estonia, Węgry, Włochy, Holandia czy Polska). 

Bardzo podobnie sytuacja wyglądała w przypadku, gdy w badaniu pojawiły się grupy 

państw, które potencjalnie mogłyby pełnić rolę przywódcy w UE. Propozycja Niemiec, 

Francji i Wielkiej Brytanii uzyskała najwięcej aprobaty właśnie w tych krajach, grupa krajów 

euro uzyskała największe poparcie w krajach do nich należących. W przypadku „sojuszu” 

Niemcy, Francja i Polska największe zainteresowanie wzbudził pośród respondentów  

z Polski. Można zatem dojść do wniosku, że na arenie europejskiej nie tylko liderzy 

polityczni kierują się interesami narodowymi, ale również robią to obywatele poszczególnych 

państw członkowskich. 

 

Tabela nr 3. Które z państw powinny nadać nowego impetu przywództwu politycznemu 

w Unii Europejskiej? 

 Grupa 

krajów 

strefy euro 

Niemcy, 

Francja, 

Wielka 

Brytania 

Niemcy, 

Francja 

Niemcy, 

Francja, 

Polska 

Przywództwo nie 

powinno być 

sprawowane przez 

pojedyncze kraje 

Nie wiem/ 

brak 

odpowiedzi 

Niemcy  40% 31% 16% 6% 1% 7% 
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Dania  26% 22% 6% 4% 13% 29% 

Hiszpania  49% 13% 11% 2% 10% 15% 

Francja  32% 20% 30% 4% 4% 10% 

Irlandia  52% 18% 13% 7% 2% 8% 

Włochy  37% 15% 14% 1% 6% 27% 

Holandia  54% 9% 5% 3% 6% 22% 

Austria  34% 10% 12% 2% 21% 21% 

Szwecja  24% 26% 6% 5% 15% 24% 

Wielka 

Brytania  
29% 43% 4% 2% 6% 16% 

Estonia  17% 15% 16% 5% 3% 43% 

Węgry  13% 8% 6% 3% 32% 39% 

Polska  12% 14% 5% 23% 17% 29% 

Słowenia  45% 14% 10% 4% 4% 24% 

Ogółem  33% 18% 11% 5% 10% 22% 

Źródło: Hierlemann, Schmidt 2007, s. 3. 

 

Złożoność problemu przywództwa politycznego w UE komplikuje ponadto sposób 

postrzegania przywództwa unijnego przez pryzmat określonych koncepcji rozwoju idei 

integracji. Posiadanie współczesnych projektów europejskich przez poszczególnych 

przywódców jest wielce pożądane. Premier Wielkiej Brytanii − Tony Blair ogłosił  

w Warszawie w 2003 r., konieczność instytucjonalizacji wspólnej przestrzeni europejskiej,  

w której muszą przeważać elementy międzyrządowe nad ponadnarodowymi. Francuski 

premier − Alain Juppe, proponował z kolei powrót do idei Europy dwóch prędkości 

(koncepcja Francoisa Mitterranda), choć w jego projekcie pojawił się termin dwóch kręgów 

integracji: bardziej i mniej zaawansowanego. Kanclerz Niemiec − Gerhard Schröder, wystąpił 

zaś w 2002 r. z pomysłem powołania do życia Rady Ministrów ds. UE, która uzyskałaby 
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(obok Komisji Europejskiej) prawo do inicjowania ustaw. Oczywiście samo posiadanie 

„jakiegoś” scenariusza, nie uprawnia do stosowania wobec nich miana prawdziwych 

przywódców. Należy zadań sobie pytanie, gdzie należy szukać osób, które mogłyby pełnić 

rolę przywódcy w strukturach unijnych. Biorąc pod uwagę system organizacyjnych oraz 

instytucjonalny UE, może szukać ich pośród kolacji państw członkowskich, w Radzie 

Europejskiej, w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim. 

Klasycznym przykładem koalicji państw członkowskich jest francusko-niemiecka oś, 

która rzeczywiście odegrała ważną rolę m.in. w kwestii unii walutowej. W tym przypadku, 

podobnie jak w kilku innych, doświadczenie pokazuje, że wiele zależy od osobistych 

stosunków między szefami rządów. Z różnych powodów mniejsze kraje Europy Środkowej  

i Wschodniej są bardziej podejrzliwe wobec „wielkiej dominacji dwóch państw” niż 

mniejszych krajów Europy Zachodniej. Nie wyklucza to jednak francusko-niemieckiego 

przywództwa w przyszłości, ale to oznacza, że oba państwa, jeśli chcą być skuteczne, 

prawdopodobnie będą musiały skonsultować się szerzej, aby tym samym położyć większy 

nacisk na dyplomację.  

Inną kombinacją jest przegrupowanie większych państw członkowskich (obecnie 

Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Polska). Należy zauważyć, że 

rozwiązanie to (le directoire) nigdy w rzeczywistości nie interpretowano jako źródła 

potencjalnego przywództwa UE, głównie dlatego, że uczestnicy zawsze utrzymywali 

przeciwstawne poglądy co do kierunku w jakim powinna zmierzać Europa. Przywództwo  

w UE nie musi ograniczać się wyłącznie do większych państw członkowskich. Państwa 

Beneluksu działając razem miały znaczny wpływ m.in. na memoranda Beneluksu przed 

spotkaniem w Messynie w 1955 r. i przed negocjacją w Amsterdamie w 1996 r. Wreszcie 

należy zauważyć, że istnieje coś takiego jak doraźne przywództwo, które tworzy kombinacja 

państw członkowskich. Przykładem jest umowa podpisana w Prüm z 27 maja 2005 r., zgodnie 

z którą siedem państw członkowskich (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, 

Holandia, Hiszpania) wyraziło zgodę na wzajemny dostęp do informacji (odciski palców, 

tablic rejestracyjnych samochodów itp.), co było przydatne w walce z międzynarodową 

przestępczością i terroryzmem. Niniejsza umowa została zawarta poza ramami Unii, ale 

wyraźnie podkreśla nadzieję, że inne państwa członkowskie będą dołączać do nich i że 

ostatecznie stanie się częścią prawa europejskiego.  

W ciągu ostatnich trzech dekad, Rada Europejska jest kluczowym organem, gdzie 

podejmuje się strategiczne decyzje i gdzie przywództwo jest realne. Zmiany jakie wprowadził 

Traktat Lizboński tworzą pewne przesłanki, w celu wzmocnienia przywództwa w ramach 
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Rady Europejskiej. Pomimo, że niedawne rozszerzenie osłabiło skuteczność Rady 

Europejskiej, to sprawowanie funkcji przez Przewodniczącego Rady Europejskiej łączy  

w sobie przywództwo instrumentalne, które nie wyklucza budowania niezależnej pozycji 

przywódczej20. Wydaje się, że ambitny polityk pełniący funkcję przewodniczącego mógłby 

chcieć stać się rzeczywistym przywódcą całej Unii Europejskiej. Jednak „taki scenariusz jest 

mało prawdopodobny, ze względu na unijne uwarunkowania strukturalne i instytucjonalne, 

czy interesy poszczególnych państw członkowskich”21. Liczba państw członkowskich stała 

się tak duża, że prawdziwe negocjacje odbywają się w ramach kontaktów dwustronnych  

w trakcie spotkań. T. Blair oświadczył po słynnych obradach Rady Europejskiej w Nicei: 

„Nie możemy pracować w ten sposób”, a jego trafne stwierdzenie zostało powtórzone,  

od tego czasu, przez kilku szefów rządów innych krajów członkowskich.  

Kolejną instytucją, która może stać się źródłem przywództwa w UE jest Komisja 

Europejska. W systemie instytucjonalnym, opracowanym pięćdziesiąt lat temu dla Wspólnoty 

Europejskiej, Komisja jest naturalnym źródłem inicjatywy oraz przywództwa. Podstawowym 

zadaniem Komisji jest określenie wspólnych interesów Unii, które pozwalają jej pełnić rolę 

sprawiedliwego sędziego arbitra w przypadku kolidujących ze sobą interesów.  

Z kolei ze względu na stopień legitymizacji demokratycznej, Parlament jest również 

potencjalnym źródłem przywództwa. Argument, że legitymacja, z powodu słabego 

wyborczego uczestnictwa, nie jest bardzo silna i może być stosowany do wielu wyborów  

w państwach członkowskich. Wiąże się to ze zmniejszeniem zasadności wszystkich instytucji 

politycznych wymienionych powyżej. W rzeczywistości jednak często Parlament zatwierdza 

lub blokuje, inicjatywy pochodzące od innych instytucji, ale rzadko staje się źródłem 

przywództwa. Polityczna polaryzacja stała się o wiele silniejsza w Parlamencie, co wyraźnie 

ogranicza zdolność Parlamentu do prowadzenia roli przywódcy w UE.  

Również jedną z form przywództwa w UE może być prezydencja w UE, którą określa 

się jako szczególną funkcję przewodniczenia dwóm instytucjom – Radzie Europejskiej oraz 

Radzie Unii Europejskiej. „Do tej grupy funkcji należy w szczególności programowanie ich 

działań oraz przewodniczenie ich obradom czy szeregu funkcji zewnętrznych  

– w szczególności jest ona przedstawicielem instytucji w jej stosunkach z innymi organami 

UE, a nawet (w zakresie wyznaczonym regułami powierzenia kompetencji) w stosunkach tej 

                                                 
20 Jest to tzw. teoria principal – agent theory. 
21 A.K. Cianciara, op. cit., s. 109. 
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organizacji z innymi podmiotami prawa międzynarodowego”22. Traktat Lizboński, 

wprowadzając zmiany do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej ustanowił grupową prezydencją w UE. Nowy system sprawowania prezydencji 

w Radzie Unii Europejskiej oparty jest na osiemnastomiesięcznym programie działania, 

każdorazowo przez sześć miesięcy. „W konsekwencji następuje charakterystyczne,  

acz naturalne odwrócenie uwagi: opinia publiczna w znacznym stopniu zdaje sobie sprawę ze 

znaczenia i funkcjonowania prezydencji, ale raczej wtedy, gdy sprawuje ją państwo danej 

społeczności”23. Świadczą o tym wyniki badań Eurobarmometru z pierwszej połowie 2008 r. 

Podczas pełnienia prezydencji przez Słowację, aż 91% Słoweńców miało świadomość 

istnienia tej sytuacji, w pozostałych państwach słyszało o niej zaledwie 20% obywateli. 

Podobnie w pierwszej połowie 2009 r. w Czechach, podczas prezydencji tego państwa,  

aż 84% obywateli miało świadomość istnienie prezydencji24.  

Zmiany jakie wprowadził Traktat Lizboński są „pochodną utworzenia urzędu stałego 

przewodniczącego Rady Europejskiej oraz urzędu wysokiego przedstawiciela Unii  

ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także ustanowienia po raz pierwszy 

prezydencji grupowej działającej w trybie rotacji”25. To niestety może powodować słabość 

tego systemu. Jednak próba wydłużenia prezydencji, oznacza również dłuższy czas 

oczekiwania w kolejce przez państwa.   

Reasumując, przywództwo w Unii Europejskiej zawsze było pod wpływem politycznej 

koniunktury, tj. bliskości wyborów, wzajemnych relacji pomiędzy przywódcami państw czy 

nawet cyklu gospodarczego. Są to istotne elementy, które należy brać pod uwagę przy 

analizie przywództwa europejskiego. Niewątpliwie powodem słabości unijnego przywództwa 

jest brak precyzyjnych rozstrzygnięć traktatowych w tej materii. Stąd w badaniach nad 

przywództwem unijnym pojawiają się pytania: czy przywództwo państwa można 

porównywać do przywództwa w UE? Nie ulega jednak wątpliwości, że pojęcie to ma nie 

tylko wymiar teoretyczny, ale ma przede wszystkim znaczenie praktyczne26. 

                                                 
22 A. Nowak-Far, Prezydencja w Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria,  

red. A. Nowak-Far, Warszawa 2011, s. 147. 
23 L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, 

Warszawa 2011, s. 249. 
24 Eurobarometr nr 69, s. 72, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_part2_en.pdf (dostęp  

04.01.2011). 

Eurobarometr nr 71, s. 138, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf (dostęp 

04.01.2014). 
25 J.J. Węc, Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzyjne  

– Osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012, s. 21. 
26 J. Jaskiernia, Problem przywództwa politycznego w Unii Europejskiej, [w:] Studia nad przywództwem 

politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 93-94. 
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Waldemar Tomaszewski1 

 

Pozycja ustrojowa piastunów władzy wykonawczej (prezydenta RP  

oraz Prezesa Rady Ministrów) po akcesji Polski do Unii Europejskiej 

 

Członkostwo Polski w UE nie pozostaje bez wpływu na pozycję ustrojową prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Do jej określenia można zastosować analizę możliwości realizacji 

konstytucyjnych zadań prezydenta w warunkach funkcjonowania państwa w UE. 

Jednym z podstawowych zadań prezydenta jest „stanie na straży suwerenności 

państwa”2. W tym aspekcie pojawia się kwestia odniesienia tych powinności również do 

państw członkowskich UE, jak i jej instytucji3. Zwracana jest uwaga, iż w Konstytucji RP 

prezydent nie ma uprawnień które mógłby wykorzystać bezpośrednio w ramach relacji  

z UE4. Brak jest również jednoznacznego określenia, za pomocą jakich uprawnień prezydent 

mógłby reagować w przypadkach wkraczania przez organy UE w sfery kompetencji 

nieprzekazanych i powoływania się przez nie na zasadę pierwszeństwa prawa.  

Zadanie prezydenta „stania na straży suwerenności państwa i czuwania nad jego 

bezpieczeństwem” zobowiązuje prezydenta do dbania o nienaruszalność i niepodzielność 

terytorium państwa polskiego i przeciwdziałania ewentualnym próbom UE oddzielenia części 

obszaru Polski, a także wprowadzenia autonomii terytorialnej oraz dążeniom do federalizacji 

Polski.  

Z uwagi na kryteria członkostwa5, wystąpienie w Unii Europejskiej zagrożeń dla 

integralności państw członkowskich jest mało prawdopodobne, jednak wymaga określenia 

zadań prezydenta6. Kwestia integralności terytorialnej państw członkowskich nie jest 

regulowana prawem unijnym. Również dotychczasowa praktyka funkcjonowania Unii 

Europejskiej i jej instytucji nie wskazuje, że posiadają one kompetencje do podejmowania 

                                                 
1 Waldemar Tomaszewski, dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 
2 Art. 126 Konstytucji RP. 
3 Zob. szerzej: M. Grzybowski, Władza wykonawcza w Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach członkostwa  

w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. M. Grzybowski, Warszawa 

2010, s. 22–23; R. Piotrowski, W sprawie kompetencji Prezydenta RP „w stosunkach zewnętrznych”,  

[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, 

Warszawa 2009, s. 220. 
4 Por. M. Grzybowski, Władza wykonawcza..., s. 24. 
5 Art. 49 TUE oraz konkluzje Rady Europejskiej z Kopenhagi z 1993 r. 
6 Problematyka suwerenności w kontekście zadań prezydenta RP określonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji 

RP, była przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 11 maja 2005 o sygn. K 18/04 

(OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 49). 
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decyzji w sprawach odnoszących się do nienaruszalności i niepodzielności terytoriów państw 

członkowskich.  

Jednak ewentualne podejmowanie przez Radę Europejską zagadnień mogących mieć 

konsekwencje dla suwerenności Polski uzasadniałoby udział w niej prezydenta RP, w celu 

wykonywania przez niego wskazanych wyżej zadań w obszarze Unii Europejskiej. 

Konstytucyjny obowiązek prezydenta RP „stania na straży” suwerenności państwa 

realizowany jest również poprzez dokonywanie ratyfikacji i inicjowanie kontroli zgodności 

traktatów unijnych z Konstytucją RP7. Te kompetencje prezydenta, pozwalają mu na ochronę 

polskich wartości konstytucyjnych w Unii Europejskiej.  

Prezydent zatem, w przypadku ratyfikacji umów międzynarodowych, uzyskuje istotny 

wpływ na prowadzenie polityki zagranicznej. Według Lecha Garlickiego, prezydent może 

odmówić ratyfikacji lub ją odroczyć na wybrany przez siebie termin. Ratyfikacja jest bowiem 

prawem, a nie obowiązkiem prezydenta8. Odmienną interpretację przedstawiają m. in. Paweł 

Sarnecki, Zbigniew Witkowski i Ryszard Mojak. Uznają oni, że prezydent ma obowiązek 

ratyfikowania umów międzynarodowych zawartych przez rząd, gdy ten z takim wnioskiem 

występuje. Ponadto, gdy istnieje wcześniej uchwalona ustawa wyrażająca zgodę na 

ratyfikację, obowiązek prezydenta staje się jeszcze bardziej kategoryczny9.  

Z góry za nieskuteczne można uznać weto prezydenta w przypadku ustawy 

upoważniającej do ratyfikacji przyjętej trybem artykułu 90. Jeśli w takim przypadku 

prezydent zawetuje ustawę, to wówczas, zdaniem Ryszarda Stemplowskiego, „prezydent 

wpływa na wykonywanie swoich konstytucyjnych kompetencji w zakresie ratyfikacji  

i zamiast ograniczenia kompetencji konstytucja rozszerza pole działania prezydenta” i to tylko 

w stosunku do umów wymagających ustawowego upoważnienia do ratyfikacji10. 

W tym aspekcie powstaje pytanie czy prezydent jest wyłącznie wykonawcą decyzji 

Sejmu i Senatu? Niekonstytucyjność umowy międzynarodowej byłaby przesłanką odmowy 

                                                 
7 Zob. M. Grzybowski, Role ustrojowe Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo  

i Prawo” 2004, nr 7, s. 5-11; K. Wójtowicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo w Unii 

Europejskiej, [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, red. E. Popławska, Warszawa 2000, s. 169;  

M. Kruk, Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania 

organów państwa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne,  

red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006, s. 136 i nast.  
8 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, s. 282; K. Wojtyczek, Prawo konstytucyjne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 363. 
9 P. Sarnecki, Komentarz do art. 133, [w:] Konstytucja.., t. 1, s. 2; R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

[w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2008, s. 317; Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, 

Toruń 2002, s. 366-367. 
10 R. Stemplowski, O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4, s. 243. 
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jej ratyfikacji. Takie stanowisko zajmują Ryszard Stemplowski, Paweł Sarnecki i Lech 

Garlicki11.  

Proces ratyfikacji może zostać zakończony lub zahamowany przez odmowę podpisania 

ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji. Nie jest to możliwe w przypadku ustaw, 

których zgodność z konstytucją została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny12. 

Praktyka pokazała, iż jest to istotny problem ustrojowy. Proces ratyfikacji Traktatu  

z Lizbony wyraźnie był spowolniony brakiem podpisu prezydenta. Rezolucją z 23 stycznia 

2009 roku, Sejm zwrócił się do prezydenta RP o „uwzględnienie woli obu izb parlamentu  

i jak najszybsze zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony13. 

Przyjmuje się, iż ustrojowa pozycja prezydenta jako „najwyższego przedstawiciela 

Rzeczypospolitej Polskiej” różni się od funkcji „reprezentanta państwa w stosunkach 

zagranicznych” i „gwaranta ciągłości władzy państwowej”. Ponadto te zadania są realizowane 

przez prezydenta we współdziałaniu z innymi organami władzy państwowej i w zakresie 

żadnego z nich prezydent nie ma wyłącznych kompetencji władczych. Ponadto zadań tych 

prezydent nie może realizować w sposób dowolny. Te uwarunkowania odnoszą się również 

do aspektu unijnego. 

Prezydent nie ma wynikających z przepisów konstytucji uprawnień do samodzielnego 

prowadzenia polityki zagranicznej RP. Jej prowadzenie należy bowiem do właściwości Rady 

Ministrów. Do tej kategorii spraw mogą być zaliczone relacje pomiędzy Polską a Unią 

Europejską. Nie stanowią one jednak klasycznie pojmowanej polityki zagranicznej, gdyż  

w wielu obszarach odnoszą się do zadań realizowanych w ramach polityki wewnętrznej.  

Realizacja części zadań i kompetencji Rady Ministrów wymaga określonego 

normatywnie współdziałania z prezydentem. Jednak w odniesieniu do zadań prezydenta 

wymóg współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i właściwymi ministrami występuje  

w znacznie szerszym zakresie. Na przykład, obowiązek realizowania powinności 

współdziałania w zakresie polityki zagranicznej, ciąży przede wszystkim, choć nie tylko, 

na prezydencie. Prezydent zmuszony jest również do powstrzymania się od działań  

w aspekcie unijnym, których nie omówił wcześniej z Prezesem RM lub Ministrem Spraw 

Zagranicznych. Te normy oznaczają obowiązek poszukiwania przez prezydenta 

                                                 
11 R. Stemplowski, O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki, op. cit., s. 242; P. Sarnecki, Komentarz do 

art. 133, [w:] Konstytucja..., t. 1, s. 2; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 282. 
12 L. Mażewski, Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 2009, z. 3, s. 16. 
13 Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikacje Traktatu z Lizbony była uchwalona 1 kwietnia 2008 r.  

Zob. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie jak najszybszego 

ratyfikowania Traktatu z Lizbony (M. P. 2009, nr 6, poz. 64). 
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kompromisów z RM i jej prezesem. Nie ma zatem pełnej równowagi dotyczącej zakresów 

konstytucyjnej powinności współdziałania. Obniża to istotnie pozycję ustrojową prezydenta  

w warunkach unijnych.  

Obowiązek współdziałania organów państwa oznacza również zachowanie 

jednolitości działania w zakresie relacji z UE. Nie mogą zatem powstać dwa niezależne 

centra decyzyjne w sprawach europejskich. Zatem prezydent nie może prowadzić polityki 

konkurencyjnej wobec polityki ustalonej przez rząd i w UE i jej instytucjach zajmować 

stanowisko sprzeczne ze stanowiskiem rządu.  

Prezydent jest włączony w sferę polityki europejskiej, ale w ograniczonym zakresie. 

Widać to na przykładzie możliwości jego uczestnictwa i roli w Radzie Europejskiej. 

Potencjalny udział prezydenta w Radzie Europejskiej nie ogranicza się jedynie do 

reprezentacji a obejmuje podejmowanie przez konsens decyzji przez tę instytucję i wiąże się  

z konsekwencjami politycznymi.  

Istnieją opinie, iż pozycja ustrojowa prezydenta, wyklucza możliwość uzależnienia jego 

udziału w posiedzeniach Rady Europejskiej od zgody innego organu, w szczególności Prezesa 

Rady Ministrów, czy też traktowania prezydenta jako „osoby towarzyszącej delegacji 

rządowej”. Rada Europejska jest bowiem jedynym organem Unii Europejskiej, podczas 

posiedzeń którego może występować prezydent, gdyż pozostałe organy i instytucje mają 

charakter międzyrządowy i ściśle określony skład14.  

Jednak ewentualna wspólna obecność prezydenta RP jak i Prezesa RM na posiedzeniu 

Rady Europejskiej może być postrzegana jako niedookreślenie zasady reprezentacji i zasady 

precedencji. Dlatego przyjmuje się, że skoro Rada Europejska została określona jako forum, 

na którym państwa członkowskie reprezentuje przede wszystkim osoba uczestnicząca  

w rządzeniu państwem, pierwszeństwo w jej posiedzeniach przysługuje premierowi15. 

Takie podejście osłabia pozycję ustrojową prezydenta, gdyż nic nie przesądza 

jednoznacznie o jego udziale w tych posiedzeniach.  

Pozycję ustrojową prezydenta w aspekcie funkcjonowania państwa w UE osłabia 

również to, że w zakresie żadnego z zadań w obszarze unijnym, prezydent nie ma wyłączności 

jego realizacji. Przykładowo w zakresie czuwania nad przestrzeganiem konstytucji zadania 

prezydenta uzupełnia Trybunał Konstytucyjny, a w zakresie stania na straży nienaruszalności 

terytorium – Rada Ministrów oraz Minister Obrony Narodowej. Innym przykładem może być 

                                                 
14 A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., 

Warszawa 2008, s. 103 i nast. 
15 J. Jaskiernia, Współdziałanie prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej, „Państwo i Prawo” 

2010, nr 6, s. 10 i nast. 
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uchwalenie ustawy ratyfikującej umowę międzynarodową, które następuje wyłącznie na 

wniosek Rady Ministrów. Prezydent nie ma kompetencji ratyfikowania umowy 

międzynarodowej bez uprzedniej ustawy upoważniającej do ratyfikacji16. Również 

mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP, czy przyjmowanie listów 

uwierzytelniających wymaga współdziałania z Ministrem Spraw Zagranicznych.  

W realiach unijnych prezydent pozostaje nadal najwyższym przedstawicielem 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w Radzie Europejskiej sprawy polskie prowadzi Prezes 

Rady Ministrów. Funkcjonowanie w UE nie zmienia zadania prezydenta gwarantowania 

ciągłości władzy państwowej. Nie zmienia się również zadanie czuwania nad przestrzeganiem 

Konstytucji RP oraz stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, co prezydent czyni poprzez 

współdziałanie z Trybunałem Konstytucyjnym oraz w porozumieniu z Prezesem Rady 

Ministrów, z którym zobowiązany jest koordynować stanowisko i działania w obszarze 

unijnym. Ponadto obszar spraw europejskich coraz częściej traktowany jest jako prowadzenie 

polityki wewnętrznej, co zmniejsza uprawnienia prezydenta. Prezydent nadaje obywatelstwo 

polskie i wyraża zgodę na jego zrzeczenie się, a należy uwzględnić iż nabycie obywatelstwa 

polskiego oznacza przyjęcie obywatelstwa UE.  

Uprawnienia prezydenta w procesie legislacyjnym wydają się osłabione w aspekcie 

europejskim. Zmniejsza się znaczenie inicjatywy ustawodawczej prezydenta, gdyż po akcesji 

zmieniły się proporcje prawa wewnętrznego do unijnego. Ponadto istnieje zasada 

pierwszeństwa prawa unijnego. Prezydent nie ma też inicjatywy ustawodawczej na forum UE 

oraz możliwości realnego oddziaływania na instytucję prawodawczą UE – RUE. Ponadto 

weto prezydenckie nie jest skuteczne wobec prawa UE. Prezydentowi pozostaje jedynie 

kontrola konstytucyjności prawa UE poprzez Trybunał Konstytucyjny. Ratyfikowanie  

i wypowiadanie traktatów unijnych nie ma ściśle określonego trybu i może powodować 

napięcia polityczne. Powyższe argumenty świadczą o osłabieniu ustrojowej pozycji 

prezydenta RP w wyniku akcesji państwa do UE.  

Intencją ustrojodawcy było zminimalizowanie znaczenia prezydenta w sferze polityki 

zagranicznej, jednak zamiar ten nie w pełni się powiódł17. Prezydent poprzez odmowę lub 

odroczenie ratyfikacji umowy międzynarodowej, zwiększa swoją rolę w zakresie 

                                                 
16 Konstytucja RP ogranicza kompetencje prezydenta do ratyfikowania umów, określając sytuacje, w których 

taka ratyfikacja poprzedzona musi zostać uprzednią zgodą w ustawie, bądź w referendum. Egzekutywie 

przyznano zatem prawo ratyfikacji traktatów, po uprzedniej zgodzie parlamentu. Por. K. Wójtowicz, Otwarcie 

Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, [w:] Podstawowe problemy stosowania 

Konstytucji..., op. cit., s. 312. 
17 L. Mażewski, Prowadzenie polityki zagranicznej..., s. 18. 
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prowadzenia polityki zagranicznej. Wydaje się jednak, że jest to jedyny czynnik podnoszący 

pozycję prezydenta w aspekcie funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej. Sprawy 

europejskie pozostają domeną Rady Ministrów i jej prezesa.  

Członkostwo Polski w UE wpłynęło na funkcjonowanie oraz pozycję ustrojową 

organów władzy wykonawczej, a zwłaszcza Rady Ministrów. Pozycję ustrojową Rady 

Ministrów w aspekcie unijnym wyznaczają normatywne uwarunkowania UE i wewnętrzne, 

regulujące relacje pomiędzy członami egzekutywy oraz pomiędzy egzekutywą a legislatywą. 

Ponadto istotne jest realne funkcjonowanie UE i wewnętrzna praktyka ustrojowa.   

Szczególny wpływ na pozycję ustrojową Rady Ministrów miało przekazanie niektórych 

jej kompetencji na organy Unii Europejskiej18.  

Uwzględniając zakres kompetencji przekazanych na organy UE można wskazać 

obszary konstytucyjnych działań Rady Ministrów pozostające w jej wyłącznych 

kompetencjach. Obszary te pozwalają na określenie samodzielności i niezależności Rady 

Ministrów w realizacji przypisanych jej konstytucyjnych zadań. 

 

Tabela nr 1. Kompetencje konstytucyjne Rady Ministrów w warunkach funkcjonowania 

państwa w UE 

Kompetencje konstytucyjne Rady Ministrów Czynnik unijny 

Zapewnia wykonanie ustaw Zapewnienie wykonania prawa pierwotnego  

i wtórnego UE. W bieżącej polityce rządu  

– zwłaszcza dyrektyw. 

Wydaje rozporządzenia Muszą być zgodne z celami UE i zobowiązaniami 

unijnymi. 

Koordynuje i kontroluje prace organów 

administracji rządowej 

Istnieje harmonizacja administracji, odnosi się to 

zwłaszcza do zespolonej. Wprowadzanie e-PUAP, 

Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, itd. 

Chroni interesy Skarbu Państwa Po akcesji do Unii Walutowej – odpada możliwość 

działań poprzez wysokość stóp procentowych, kurs 

walutowy itd. 

Kryteria unijne dotyczące deficytu, długu publicznego 

itd. 

Uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego 

wykonaniem 

Z uwzględnieniem wpłat do budżetu UE. 

Zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne  

i wewnętrzne państwa 

Należy uwzględnić Wspólną Politykę Bezpieczeństwa  

i Obrony, układ z Schengen, inne, np. najnowsze 

zalecenia mają na celu stopniowe wdrażanie wspólnej 

polityki obrony. 

Sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie 

stosunków z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi 

Należy rozpatrywać w 2 obszarach. Wchodząc do UE 

Polska nie utraciła swej podmiotowości na arenie 

międzynarodowej. Może zatem swobodnie poruszać się 

w tej przestrzeni (opierając się na rozwiązaniach 

Konstytucji RP i prawa międzynarodowego,  

                                                 
18 Zob. szerzej: M. Grzybowski, Rada Ministrów i administracja rządowa a członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej (wybrane zagadnienia konstytucyjne), „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 9-19. 
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np. Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów).  

Z drugiej strony, Polska, jako członek UE zobowiązana 

jest do wspólnotowego prowadzenia polityki 

zagranicznej, zgodnej z oczekiwaniami instytucji UE. 

Oddaje zatem pewien obszar w ogólnym kierownictwie 

w tej dziedzinie, np. Komisji Europejskiej, Stałemu 

Przewodniczącemu RE, czy Wysokiemu 

Przedstawicielowi. 

Zawiera umowy międzynarodowe wymagające 

ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne 

umowy międzynarodowe 

Nie dotyczy umów międzynarodowych zawieranych 

przez UE, zgodnie z art. 3 TfUE . 

Sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie 

obronności kraju 

Stopniowe wdrażanie wspólnej polityki obrony. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kompetencje przekazane na rzecz UE oraz ich zakres powinny służyć polskiej racji 

stanu oraz wzmacniać państwo. Praktyka wykazuje, iż Unia i jej organy, choć  

w ograniczonym zakresie, to jednak wkraczają w obszary kompetencji im nieprzekazanych.

 Nie można również wykluczyć sytuacji, w której stanowisko Polski w danej kwestii 

byłoby inne niż stanowisko większości państw członkowskich. Przekazane przez Polskę 

kompetencje mogą prowadzić do narzucenia przez pozostałe państwa członkowskie swojej 

woli państwu polskiemu. Powyższą obawę wzmacnia również możliwość stanowienia przez 

Radę Unii, bez zgody Polski, aktów prawnych mających wiążące wobec niej skutki prawne,  

a w praktyce brak jest mechanizmów powstrzymujących taki proces. Osłabia to potencjalną 

pozycję Rady Ministrów w państwie członkowskim.  

Natomiast rozwiązanie prawno-ustrojowe wewnątrz UE (Traktat Lizboński) na 

podstawie którego stanowisko państwa polskiego w kwestii przekazania kompetencji 

przedstawiałaby wyłącznie Rada Ministrów zmieniałoby pozycję ustrojową egzekutywy 

wobec legislatywy. Sejm oraz Senat nie miałby możliwości decydowania o sprawach polskich 

na forum instytucji UE ze względu na brak „okołotraktatowej” regulacji kompetencyjnej.  

Dlatego pojawiały się opinie, iż o sprawach dotyczących przekazania kompetencji 

organów państwowych nie może decydować jedynie władza wykonawcza. Zwracano też 

uwagę, iż procedura określania stanowiska przez Radę Ministrów po zasięgnięciu opinii 

komisji sejmowej i komisji senackiej nie gwarantuje zgodności rezultatu z polską racją 

stanu19.  

                                                 
19 C. Mik, Przekazanie kompetencji przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii Europejskiej i jego następstwa 

prawne (uwagi na tle art. 90 ust. 1 Konstytucji), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku  

a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999, s. 146-148; P. Radziewicz, Przedmiot 

ustawy ratyfikacyjnej wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów 

władzy państwowej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, red. M. Laskowska, 

J. Wawrzyniak, Warszawa 2010, s. 480-489. 



24 

 

Kształtowanie i przedstawianie stanowiska państwa polskiego na posiedzeniach 

politycznej instytucji Unii – Rady Europejskiej jest jednym z czynników określających jej 

pozycję ustrojową w państwie.  

Rada Ministrów może decydować o składzie reprezentacji na posiedzenie Rady 

Europejskiej. Może określić treść i sposób prezentacji stanowiska Polski i dopuszczalne jego 

modyfikacje w czasie posiedzenia RE, jak i w trakcie uzgodnień poprzedzających posiedzenie. 

Generalnym upoważnieniem do reprezentowania Rady Ministrów dysponuje Prezes 

Rady Ministrów. On też określa sposoby wykonywania polityki kierowanej przez siebie Rady 

Ministrów. Uczestnictwo premiera w posiedzeniach Rady Europejskiej jest konsekwencją jego 

pozycji i funkcji ustrojowych w Radzie Ministrów i w systemie organów państwowych. 

Premier może też wskazywać sposób reprezentowania Rady Ministrów w przygotowaniu 

obrad oraz na posiedzeniu Rady Europejskiej.  

Realizując wskazane kompetencje premier powinien współdziałać z drugim członem 

egzekutywy, jednak praktyka ustrojowa oraz wykładnia prawa wskazują, iż pozostaje to 

jedynie w obszarze fakultatywnych działań premiera. Świadczy to o wydatnym wzmocnieniu 

jego pozycji ustrojowej w aspekcie unijnym.  

Wydaje się, iż inaczej kwestia współdziałania organów władzy kształtuje się w obrębie: 

Rada Ministrów i jej Prezes a władza ustawodawcza. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej ograniczony został zakres spraw regulowanych ustawami krajowymi,  

a wzrosło znaczenie aktów prawnych Unii. W zakresie współpracy parlamentu z Radą 

Ministrów, w sprawach związanych z polskim członkostwem w Unii Europejskiej, istnieje 

konieczność partycypacji obu izb parlamentu20.  

Przyjmuje się, iż prawnoustrojową pozycję Rady Ministrów w zakresie prowadzenia 

polityki europejskiej bardzo wzmacnia fakt, że głównym organem prawodawczym UE jest 

Rada Unii Europejskiej21. Pozornie może się wydawać, iż wraz ze wzrostem znaczenia Rady 

Europejskiej oraz RUE rośnie też siła Rady Ministrów i jej prezesa. Jednak istnieje wiele 

przesłanek temu przeczących. Po pierwsze, spotkania szefów państw lub rządów 

determinowane są przez przedstawicieli najsilniejszych państw członkowskich. Po drugie, 

bez zdolności politycznych oraz bez powiązań koalicyjnych wewnątrz RE czy RUE siła 

oddziaływania przedstawiciela średniego, czy słabego państwa UE jest niewielka. Rośnie 

                                                 
20 Zob. szerzej: R. Chruściak, Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich (2004 – 2011), 

Warszawa 2011. 
21 Zob. szerzej: M. Grzybowski, Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkowskich  

w Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, 

Kraków 2005, s. 41. 
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też udział PE w procesie prawodawczym. Ponadto, zwiększa się stopień zależności Rady 

Ministrów i jej prezesa od legislatywy w sprawach europejskich.  

Ustawa kooperacyjna nałożyła na Radę Ministrów obowiązek współpracy z Sejmem  

i Senatem22. Rada Ministrów musi informować izby parlamentu o projektowanych aktach 

prawnych Unii Europejskiej i prowadzonych nad nimi pracach. Ponadto przedstawia im 

regularnie i na każde życzenie informacje o polskim udziale w działaniach Unii Europejskiej  

i o każdej ze spraw unijnych23.  

Rada Ministrów ma na przykład obowiązek przekazywania legislatywie dokumentów 

związanych z planami legislacyjnymi Komisji Europejskiej, projektami aktów prawnych 

Unii Europejskiej, umów międzynarodowych zawieranych przez Unię, aktów Unii 

mających znaczenie dla wykładni lub stosowania jej prawa. 

Szczególne znaczenie mają projekty stanowisk Rady Ministrów odnoszące się do 

podejmowanych w Unii prac prawodawczych. Już we wczesnym etapie określania swojego 

stanowiska obowiązkiem Rady Ministrów jest przedstawienie parlamentowi jego 

uzasadnienie, zawierające między innymi tzw. ocenę skutków regulacji24 oraz informację  

o procedurze przyjmowania aktu i trybie głosowania w organach Unii. Organy Sejmu25 oraz 

Senatu26 mogą wyrazić opinię o przekazanym projekcie aktu prawnego i w ten sposób 

uczestniczyć w podejmowanych przez Unię procedurach legislacyjnych.  

Przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie UE, Rada Ministrów 

przedstawia sejmowej komisji informację na temat stanowiska jakie zamierza zająć podczas 

rozpatrywania tego projektu i w tym zakresie zasięga jej opinii. Co istotne, obowiązek 

zasięgnięcia opinii dotyczy tylko spraw, w których Rada UE decyduje jednomyślnie oraz 

spraw pociągających znaczne obciążenia dla budżetu państwa. W pozostałych przypadkach 

Rada Ministrów może zająć stanowisko bez zasięgania opinii sejmowej komisji, choć 

wówczas musi wyjaśnić tego powody. Rada Ministrów konstruując ostateczne stanowisko 

                                                 
22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie konstytucyjności ustawy  

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej, sygn. akt K 24/04 (Dz U RP 2005, nr 11, poz. 89). 
23 Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z dnia 8 października 2010 roku (Dz U RP 2010, nr 213,  

poz. 1395). 
24 OSR czyli opis przewidywanych konsekwencji unijnego aktu prawnego dla systemu prawa polskiego oraz 

dla stosunków społecznych, gospodarczych i finansowych. 
25 Komisja do spraw Unii Europejskiej – art. 18 ust. 1 pkt 3a uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r.  

– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. 2002, nr 23, poz. 398 ze zm.). 
26 Komisja Spraw Unii Europejskiej – art. 15 ust. 1 pkt 11a uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r.  

– Regulamin Senatu (M. P. 2002, nr 54, poz. 741 ze zm.). 
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bierze pod uwagę opinię Sejmu. Jeśli tego nie uczyni wówczas musi wyjaśnić przyczyny 

rozbieżności27.  

Ponadto premier ma obowiązek zasięgnięcia opinii Sejmu przed podjęciem przez Radę 

Europejską decyzji o niezwoływaniu konwentu28. Przed rozpoczęciem prezydencji Rada 

Ministrów przedstawiała komisji Sejmu informację o priorytetach prezydencji. Natomiast 

podczas prezydencji informowała o jej przebiegu i przedstawiała ocenę realizacji priorytetów. 

Powyższe rozwiązania wskazują na istotną zależność Rady Ministrów i premiera od 

władzy ustawodawczej przy realizowaniu spraw unijnych. Podnosi to pozycję ustrojową 

legislatywy, kosztem egzekutywy. 

Konstytucyjnie określone zadania i kompetencje Rady Ministrów w skutek 

funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej wydają się być osłabione. Praktyka działania 

Unii wskazuje nawet na wkraczanie przez jej instytucje w te kompetencje, które nie zostały 

przekazane traktatowo. Zatem w aspekcie unijnym pozycja Rady Ministrów jest osłabiona 

zarówno prawnie, jak i praktyką UE. Zwiększa się zależność Rady Ministrów od UE. 

Natomiast funkcjonowanie państwa w UE zwiększa znaczenie RM w obszarze egzekutywy. 

Słabną bowiem kompetencje i rola prezydenta w tym obszarze. 
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Karolina M. Matusiak1  

 

Czy aktor może być przywódcą politycznym? Analiza problemu na 

przykładzie Ronalda Reagana, czterdziestego prezydenta USA 

 

Polityka to obszar działalności człowieka, który fascynuje od wieków. Każdy, kto dąży 

do zdobycia władzy i objęcia konkretnego stanowiska w państwie, musi sprostać pewnym 

wymaganiom. Oprócz kryteriów formalnych nie można pominąć motywacji, które kierują 

kandydatem. Wykształcenie, doświadczenie oraz zainteresowania polityką bezpośrednio 

wpływają na efektywność jego działań oraz trafność podejmowanych decyzji. Powyższe 

elementy powinny być również uzupełniane poprzez zdobywanie nowych umiejętności oraz 

ciągłe doskonalenie już posiadanych. Dopiero splot wszystkich tych czynników może 

świadczyć o pełnym profesjonalizmie polityka. 

Potencjał związany z pracą polityka kusi ludzi nie tylko merytorycznie przygotowanych 

do pracy w tym zawodzie. Jedną z grup, która jest aktywna na tym obszarze, są aktorzy. 

Większość z nich nie zdobyła odpowiedniego wykształcenia ani nie posiada niezbędnego 

doświadczenia, które ułatwiałyby im pracę polityka. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

wyjątkowo pomocne dla osób tych okazują się ich kwalifikacje aktorskie oraz doświadczenie 

w pracy na scenie i przed kamerami. Aktor wie (lub wiedzieć powinien) na czym polega 

efektywna komunikacja z publicznością.  

Wiedza ta jest wyjątkowo cenna dla każdego przywódcy politycznego. Istotą siły lidera 

politycznego jest jego zdolność do nakłaniania […] swych zwolenników do dobrowolnego 

działania zgodnie z wolą przywódcy […]. Przywódca może sprawować władzę, ale o tym, że 

jest przywódcą decyduje nie sprawowana przez niego władza, lecz dobrowolne poparcie 

udzielane mu przez zwolenników2. Wsparcie potencjalnych wyborców opiera się na kilku 

istotnych czynnikach. Przywódca powinien zwracać szczególną uwagę na pewne elementy, 

które wzmacniają jego przekaz, jak na przykład intonacja, język ciała oraz rodzaj i kolor 

ubrania. Na tym etapie wyjątkowo cenne okazują się podstawy zawodu aktora, szczególnie 

filmowego. Pomagają one politykowi zrozumieć jak jest on postrzegany w mediach. Wiedza 

ta przydaje się podczas kształtowania własnego wizerunku. Wskazuje, co należy robić oraz 

                                                 
1 Karolina Maria Matusiak, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 Cyt. za: J.J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008, s. 23. 
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jak się zachowywać, a czego za wszelką cenę unikać3. Informacje te są szczególnie istotne  

we współczesnej polityce, gdzie percepcja społeczna jest ważniejsza niż rzeczywistość4. 

Przywódca polityczny musi więc być atrakcyjny wizualnie – powinien dobrze wyglądać  

i pokazywać się jako osoba wiedząca czego chce od życia5. 

Pojawia się więc bardzo ciekawe pytanie dotyczące tego, czy aktor ma szansę spełnić 

się jako polityk i przywódca. Jak duży wpływ na działalność polityczną mają jego aktorskie 

kwalifikacje i predyspozycje? Ciekawym obszarem badań dla tej kwestii są Stany 

Zjednoczone Ameryki. W amerykańskiej kulturze politycznej […] polityka zewnętrznie 

powinna jak najbardziej upodobnić się do rozrywki. Spłyca to sprawy poważne, lecz ułatwia 

masową absorpcję politycznego przesłania i zwiększa wyrażaną dla niego aprobatę6. Dlatego 

też tak cenne okazują się zdolności aktorskie. W USA pojawiało się wielu aktorów, którzy 

próbowali swoich sił w polityce, między innymi Clint Eastwood (burmistrz Carmel  

w stanie Indiana), Shirley Temple (ambasador Stanów Zjednoczonych w Ghanie w czasie 

prezydentury Richarda Nixona) oraz Arnold Schwarzenegger (gubernator Kalifornii)7. 

Epizodyczne role filmowe miał również prezydent Donald Trump. W niniejszej pracy główna 

uwaga jest jednak poświęcona najbardziej znanemu aktorowi – Ronaldowi Reaganowi, który 

jest jedynym profesjonalnym aktorem w historii piastującym najważniejsze stanowisko  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Ronald Reagan urodził się 6 lutego 1911 roku w miejscowości Tampico w stanie 

Illinois. Od zawsze marzył o karierze filmowej. Swój pierwszy film nagrał w wieku 26 lat. 

Choć zagrał w ponad 50 produkcjach, żadna z nich nie odniosła wielkiego sukcesu. Znacznie 

większe osiągnięcia miał on w polityce8. Reagan lubił władzę, bogactwo i ludzi, którzy 

posiadają jedno i drugie. […] W polityce fascynowała go związana z nią władza oraz 

możliwość kontrolowania i manipulowania ludźmi9. Pierwszy kontakt z polityką Ronald 

Reagan zdobył jako prezes Stowarzyszenia Aktorów Filmowych (the Screen Actor’s Guild). 

Funkcję tę pełnił w latach 1947-1952 oraz 1959-1960. Pomimo, że posada ta nie wiązała się 

bezpośrednio z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji politycznych, prezes Reagan 

                                                 
3 Za: K.D. Mullins, The Politician and The Actor – Learning to Communicate on Television, 

http://www.revparl.ca/30/2/30n2-07e_Mullins.pdf (dostęp 11.11.2011). 
4 Cyt. za: T. Płudowski, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008,  

s. 31. 
5 Ibidem. 
6 Cyt. za: M. Berezowski, Czas Reagana, Warszawa 1982, s. 95. 
7 Szerzej w: Indepth: U.S. Politics. Celebrity politicians, http://www.cbc.ca/news/background/us-politics/ 

celebrity-politicians.html (dostęp 27.12.2011). 
8 Za: L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005, s. 922-923. 
9 Cyt. za: Ibidem, s. 924. 
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zaangażował się w dyskusję na temat bieżących kwestii w amerykańskiej polityce. Był to 

pierwszy moment, kiedy zaprezentował on swoje antykomunistyczne poglądy, walcząc  

z wpływem komunizmu na przemysł filmowy. Ponadto, Reagan był jednym z głównych 

działaczy związków zawodowych aktorów. Był to okres, w którym przyszły prezydent USA 

zdobywał swoje pierwsze doświadczenia jako przywódca, osoba sprawująca władzę  

i wywierająca wpływ na otoczenie10. 

Prawdziwym debiutem politycznym było jednak przemówienie z 1964 roku nazwane 

„Czas wyborów” („A Time for Choosing”), popierające Barry’ego Goldwatera, kandydata 

Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wystąpienie to zostało 

uznane za wspaniały debiut, który otworzył Reaganowi drogę do późniejszych sukcesów 

politycznych11. Dwa lata później Reagan objął pierwsze poważne stanowisko publiczne. 

Został gubernatorem Kalifornii, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje (1966 – 1974).  

Kwestia aktorskiej przeszłości Reagana pojawiła się już w czasie kampanii wyborczej. 

Walczący o reelekcję gubernator Pat Brown postanowił wykorzystać fakt, że jego 

kontrkandydat nie posiadał merytorycznego przygotowania do pracy na tak poważnym 

stanowisku. W swojej najzjadliwszej reklamówce telewizyjnej Brown wyjaśnił uczniom na 

lekcji: „Moim konkurentem jest aktor, a wy wszak wiecie, kto zamordował Lincolna…”12. 

Przywołując fakt, że prezydenta Abrahama Lincolna zastrzelił aktor John Wilkes Booth, 

urzędujący gubernator starał się zdyskredytować swojego konkurenta. Wkrótce okazało się 

jednak, że taktyka ta przyniosła odwrotny skutek. Ani Brownowi, ani nikomu innemu nigdy 

nie udało się w czasie kampanii wykorzystać przeszłości aktorskiej Reagana przeciwko 

niemu13. Za każdym razem Reagan potrafił obrócić tę kwestię na swoją korzyść, umniejszając 

te aspekty, które mogłyby zaszkodzić jego karierze politycznej. 

Początki działalności Ronalda Reagana jako polityka były wyjątkowo trudne, ponieważ 

nie posiadał on wystarczającego doświadczenia. Znajdował się w niekorzystnej sytuacji, gdyż 

nie dysponował silnym sztabem – grupą doradców oraz zaufanych fachowców, którym ufałby 

i z którymi mógłby ściśle współpracować. Ponadto, słabą stroną Reagana był fakt, że nie  

w pełni rozumiał wszystkie zawiłości pracy polityka. Stanął on przed wyjątkowo trudnym 

wyzwaniem, gdy zaczął zarządzać Kalifornią, jednym z największych i najbardziej 

wpływowych amerykańskich stanów. Musiał pokazać swoim wyborcom, że wszelkie próby 

                                                 
10 Za: D. Mervin, Ronald Reagan and the American Presidency, Nowy Jork 1990, s. 71. 
11 Za: Ronald Reagan, The Museum of Broadcast Communication, http://www.museum.tv/ 

eotvsection.php?entrycode=reaganronal (dostęp 13.12.2011). 
12 Cyt. za: M. Berezowski, op. cit., s. 15-16. 
13 Za: Ibidem. 
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dyskredytacji były bezpodstawne, a on sam posiada niezbędne predyspozycje do pracy na tak 

ważnym stanowisku14. Ogólnie okres, w którym Reagan sprawował posadę gubernatora 

oceniany jest pozytywnie, choć nie można pominąć pewnych palących kwestii, jak na 

przykład polityka społeczna czy dość radykalne ograniczenie wydatków na szkolnictwo. 

Choć Ronald Reagan nie wysuwał innowacyjnych propozycji, sprawdził się jako gubernator, 

o czym może świadczyć fakt, że pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. 

Największym jednak sukcesem były wygrane w 1980 roku wybory prezydenckie. 

Ronald Reagan, czterdziesty prezydent Stanów Zjednoczonych, pełnił tę funkcję przez dwie 

kadencje (1981-1989). Był również najstarszym prezydentem – w chwili inauguracji miał  

69 lat15. W czasie kampanii prezydenckiej Reagan zmierzył się z prezydentem Carterem  

i pokazał się ze znacznie lepszej strony niż kontrkandydat. Dzięki swoim umiejętnościom 

ukazał się jako idealny kandydat na prezydenta – odpowiedzialny i szczery polityk, który 

poradzi sobie w każdej sytuacji16. Wykreowanie takiego wizerunku znacząco pomogło mu 

osiągnąć największy sukces w amerykańskiej polityce, o czym świadczy między innymi 

ogromna przewaga jaką uzyskał on w głosowaniu elektorskim (zdobył aż 489 z 538 

głosów)17. 

Jako prezydent Reagan musiał sprostać wielkiemu wyzwaniu, ponieważ Stany 

Zjednoczone Ameryki zmagały się z bolesnym wspomnieniami związanymi z wojną  

w Wietnamie oraz upadkiem prezydenta Nixona. Wielu komentatorów nie do końca wierzyło, 

że poradzi on sobie z tak skomplikowaną sytuacją18. Okoliczności jednak sprzyjały 

Reaganowi. Po aferze Watergate dziennikarze poczuli się odpowiedzialni za ukazanie 

wszelkich zawiłości sceny politycznej oraz analizowanie działań polityków19. W tej sytuacji 

niezwykle ważne okazały się umiejętności utrzymywania jak najlepszych kontaktów  

z mediami. Doświadczenia zdobyte przez Reagana w radiu i telewizji znacząco ułatwiło mu 

pracę. […] Zanim dostał się do Białego Domu, spędził ponad pięćdziesiąt lat używając 

każdego środka komunikacji z wyjątkiem Morsa i znaków dymnych20. Potrafił z sukcesem 

wykorzystać każde medium. Był świadomy potęgi telewizji i zdawał sobie doskonale sprawę 

z faktu, że kontakt z dziennikarzami ma ogromny wpływ na politykę.  

                                                 
14 Za: D. Mervin, op. cit., s. 77. 
15 Za: L. Pastusiak, op. cit., s. 926, 1197. 
16 Za: M. Berezowski, op. cit., s. 91. 
17 Za: D. Mervin, op. cit., s. 85-86. 
18 Za: Ibidem., s. 94, 165. 
19 Za: B. Szklarski, Przywództwo polityczne między rządzeniem a reprezentacją,  [w:] Amerykańska demokracja 

w XXI wieku, red. A. Mania, P. Laidler, Kraków 2006, s. 161. 
20 Cyt. za: D. Mervin, op. cit., s. 69. 
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Ronald Reagan wielokrotnie podkreślał, że dawny zawód ukształtował jego sposób 

bycia oraz postrzegania świata. Jak przystało na aktora, potrafił wywrzeć ogromne wrażenie 

na otoczeniu. Był człowiekiem życzliwym i serdecznym. W czasie wystąpień potrafił wręcz 

oczarować publiczność. Wiedział w jaki sposób należy się pokazać, aby zostać jak najlepiej 

odebranym przez wyborców21. Dlatego też otrzymał kilka charakterystycznych przydomków, 

takich jak „wielki komunikator” (great communicator), „prezydent najlepszego czasu 

antenowego” (prime-time president)22 czy […] telewizyjny kandydat23.  Takie podejście 

okazało się wyjątkowo cenne dla przywódcy politycznego w kraju, w którym przeciętnie 

obywatele oglądają telewizję przez około 50 godzin tygodniowo24. Ronald Reagan wyznaczył 

standardy dotyczące tego, w jaki sposób należy się prezentować w telewizji oraz jak 

przykuwać uwagę publiczności25. Obywatele doceniali, że prezydent często występował  

w telewizji. Uzyskiwali możliwość szybkiego i łatwego zaznajomienia się z kursem polityki 

proponowanym przez Biały Dom. Mogli czuć, że są blisko najważniejszej osoby w państwie, 

stając się równocześnie w pewnym stopniu uczestnikami bieżących wydarzeń. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Ronald Reagan …uwielbiał uproszczone 

poglądy i odpowiedzi – uważał to za swój atut26. Podejście to związane jest z rzeczywistością 

telewizyjną, która nie skupia się na skomplikowanym przekazie. O wiele cenniejsze jest 

emocjonalne wystąpienie pozbawione zbędnych zawiłości27. Zasób wiedzy Reagana 

dotyczącej polityki pochodził głównie z czasopism. Czytając pozycje takie jak „Readers 

Digest” czy „Human Events” nie mógł on dostrzec złożoności wielu zagadnień z zakresu 

polityki wewnętrznej czy stosunków międzynarodowych28. Jego wiedza była więc 

powierzchowna i wyrywkowa, co świadczy o pewnym stopniu dyletantyzmu w postępowaniu 

Reagana. Ponieważ miał ograniczoną wiedzę o świecie, krył się więc za maską macho,  

za maską zdecydowanego, silnego prezydenta29. Fragmentaryczność wiedzy nie 

uniemożliwiła mu jednak odnoszenie znacznych sukcesów politycznych.  

Krytycy Reagana zarzucali mu, że tak jak aktor czeka na scenariusz i wytyczne 

reżysera, tak i on deleguje zadania na swoich współpracowników. Sam wyznaczał ramy 

                                                 
21 Za: L. Pastusiak, op. cit., s. 924, 955. 
22 Cyt. za: „Ronald Reagan,” The Museum of Broadcast Communication, http://www.museum.tv/ 

eotvsection.php?entrycode=reaganronal (dostęp 13.12.2011). 
23 Cyt. za: M. Berezowski, op. cit., s. 16. 
24 Za: Ibidem. 
25 Za: S. Hoffman, USA: Połowiczna polityka, [w:] Ameryka od Reagana do Reagana, Seria monograficzna, 

Polska Agencja Prasowa, Warszawa 1985, s. 31. 
26 Cyt. za: L. Pastusiak, op. cit., s. 938. 
27 Za: T. Płudowski, op. cit., s. 27. 
28 Za: L. Pastusiak, op. cit., s. 945. 
29 Cyt. za: Ibidem., s. 940. 
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działania swojej administracji, a jej członkom pozostawiał duże pole swobody do działania30. 

Wytykano mu, że nie podejmuje osobiście żadnych ważnych decyzji. Mogłoby więc się 

wydawać, że każdy sukces zależał w dużej mierze od kompetencji administracji federalnej,  

a nie samego szefa egzekutywy. Patrząc z tej perspektywy przywództwo Reagana wydaje się 

być wyjątkowo słabe31. 

Jednakże Ronald Reagan był w stanie zniwelować te słabe strony. Pomocna w tym 

procesie okazała się jedna z najcenniejszych jego umiejętności, czyli […] zdolność unikania 

utożsamiania się z przegranymi sprawami. Jako wytrawny aktor, nigdy niezaangażowany 

głęboko w merytoryczne sprawy polityki, może nagle zmieniać kurs polityczny bez 

pozostawienia takiego wrażenia32. Przykładem może być interwencja w Libanie w 1983 roku, 

kiedy to z dnia na dzień Reagan zarządził odwrót wojsk amerykańskich z Bejrutu. Choć 

decyzja ta mogła budzić pewne zastrzeżenia, nie doprowadziła jednak do utraty poparcia 

politycznego prezydenta33. Amerykanie wybrali prezydenta uczciwego, ale skoro sytuacja 

tego wymagała, przyzwolili na bezwzględną manipulację34. Dzięki doskonałym kontaktom  

z mediami Reagan sprawiał wrażenie przywódcy, którego wszelkie decyzje stanowią część 

większego, przemyślanego planu, a niepowodzenia są wliczone w ryzyko każdej 

podejmowanej decyzji35. Odnosząc się do tej sytuacji komentatorzy amerykańskiego życia 

politycznego zaproponowali kolejny przydomek dla Ronalda Reagana – „teflonowa 

prezydentura”36. 

W ciągu ośmiu lat prezydentury Ronald Reagan odniósł istotne osiągnięcia zarówno  

w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Chciał być aktywnym prezydentem, który 

wyznaczałby nowe trendy i kierunki rozwoju. Jego ambicją było zostanie silnym przywódcą 

politycznym37. Wszelkie sukcesy oparte były na umiejętności przekonywania otoczenia do 

swoich planów i projektów, co świadczyło o tym, że Reagan był bardzo dobrym strategiem38. 

W polityce wewnętrznej na szczególną uwagę zasługuje tzw. reagonomika, która miała na 

celu poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Plan ten obejmował odważne propozycje 

                                                 
30 Za: D. Mervin, op. cit., s. 186, 192. 
31 Za: S. Hoffman, op. cit., s. 31. 
32 Cyt. za: L. Pastusiak, op. cit., s. 956. 
33 Za: J. Kraft, Półmetek Reagana – Odświeżona prezydentura, [w] Ameryka od Reagana do Reagana, op. cit.,  

s. 77. 
34 Cyt. za: Z. Lewicki, Prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca, [w] Przywództwo polityczne. Teorie  

i rzeczywistość, red. L. Rubisz i K. Zuba, Toruń 2005, s. 203. 
35 Za: B. Szklarski, op. cit., s. 162. 
36 Za: Z. Lewicki, op. cit., s. 203. 
37 Za: D. Mervin, op. cit., s. 172. 
38 Za: A. Wildavsky, President Reagan as Political Strategist, [w] Ameryka od Reagana do Reagana, op. cit.,  

s. 7. 
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zakładające reformę budżetową oraz niższe podatki39. Wykorzystując swoje umiejętności 

kontaktu z mediami, prezydent Reagan starał się przekonać opinię publiczną do swoich 

inicjatyw. Występując w telewizji starał się przekonać obywateli, że jego plan jest najlepszym 

rozwiązaniem dla amerykańskiej gospodarki. Ukazując swój plan w jak najlepszym świetle, 

wykorzystywał doskonałą okazję do odparcia wszelkiej krytyki40. 

Obszarem, w którym wyraźnie widoczna jest aktorska spuścizna Reagana, jest polityka 

zagraniczna. Będąc aktorem, zawsze wcielał się w pozytywnych bohaterów, którzy walczyli 

ze złem. Ten jasny i przejrzysty podział na dobrych i złych, automatycznie przeniósł do 

polityki zagranicznej41. Odnosił się do świata z wielką podejrzliwością. Miał stereotypową 

wizję świata, jego problemów i poszczególnych państw. Dla Reagana świat dzieli się na: my  

i oni. My tzn. imperium dobra i oni – imperium zła42. W tej dychotomicznej wizji 

rzeczywistości politycznej, zło utożsamiał z ZSRR. Wkrótce wprowadzono również w życie 

tzw. doktrynę Reagana, która skupiała się wokół walki z komunizmem na całym świcie.  

W ramach tego programu Amerykanie aktywnie wspierali ruchy antykomunistyczne między 

innymi w Salwadorze, Nikaragui (contras) i Afganistanie (mudżahedini)43.  

Tak ukierunkowana polityka zagraniczna nie zakładała jakichkolwiek prób złagodzenia 

napiętych stosunków amerykańsko-radzieckich44. Co więcej, prezydent Reagan stopniowo 

zwiększał wydatki na uzbrojenie i doprowadził do wydania ponad biliona dolarów na 

programy zbrojeniowe45. Jednakże, druga połowa lat osiemdziesiątych przyniosła znaczącą 

poprawę w stosunkach pomiędzy USA a ZSRR. Po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa 

rozpoczęto negocjacje, które zakończyły się w 1987 roku podpisaniem układu o redukcji 

rakiet (Intermediate Nuclear Force). O znaczeniu tego wydarzenia może świadczyć fakt, że 

rok później Ronald Reagan udał się z pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki 

oficjalną wizytą do Moskwy46. Dzięki tym dokonaniom prezydent stał się swego rodzaju 

symbolem świata dwubiegunowego lat osiemdziesiątych. Uosabiał on politykę USA okresu 

zimnej wojny. Stał się przywódcą, który poprowadził nie tylko jeden z najbardziej 

wpływowych państw na świecie, ale również przewodził tym krajom, które sprzeciwiały się 

komunizmowi i skłonne były poprzeć Stany Zjednoczone Ameryki.  

                                                 
39 Za: T. Płudowski, op. cit., s. 191. 
40 Za: D. Mervin, op. cit., s. 120. 
41 Za: L. Pastusiak, op. cit., s. 924. 
42 Cyt. za: Ibidem., s. 931. 
43 Szerzej w: R. Bania, Polityka zagraniczna USA w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku,  

[w:] Ameryka. Polityka i stosunki międzynarodowe, red. T. Płudowski, Toruń 2008, s. 240-241. 
44 Za: L. Pastusiak, op. cit., s. 934. 
45 Za: R. Bania, op. cit., s. 192, 240. 
46 Za: ibidem, s. 243. 
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Podsumowując, ogromna pasja oraz poczucie szczególnej politycznej misji umożliwiło 

Ronaldowi Reaganowi piastowanie najważniejszego urzędu w państwie przez maksymalną 

długość, czyli dwie kadencje. Jak przystało na demokratycznego przywódcę, potrafił ciągle 

umacniać swój autorytet i popularność47. Nie zdobył odpowiedniego wykształcenia 

niezbędnego do objęcia urzędu szefa federalnej egzekutywy. Jako aktor wiedział jednak na 

czym polega autopromocja i na jakie elementy autoprezentacji należy zwrócić szczególną 

uwagę. W perfekcyjny sposób kształtował własny wizerunek. Ronald Reagan zdawał sobie 

sprawę jak powinien rozmawiać nie tylko z potencjalnymi wyborcami, ale również  

z mediami. Zdolność efektywnej komunikacji z dziennikarzami jest szczególnie istotna  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie reporterzy ciągle towarzyszą politykom  

i komentują wszystkie ich decyzje. Umasowienie przekazu wpływa także na obniżenie jego 

jakości, co mogą wykorzystać aktorzy chcący sprawdzić się w roli polityka. Ich spłycone 

przesłanie może okazać się zaletą w trakcie zabiegania o poparcie milionów potencjalnych 

wyborców.  

Jednocześnie należy podkreślić, że twierdzenie, iż każdy aktor może być przywódcą 

politycznym jest zbyt dużym uogólnieniem. Nie wystarczy tylko piękny uśmiech, idealna 

dykcja i dokładnie wyprasowany garnitur, aby wystąpienie zakończyło się powodzeniem. 

Aby być wybitnym politykiem i przywódcą, trzeba czegoś więcej – trzeba umieć porwać 

tłum, przekonać potencjalnych wyborców do własnych racji i spojrzenia na świat. 

Bezsprzecznie sztuka ta udała się Ronaldowi Reaganowi. Umocnił on pozycję szefa 

federalnej egzekutywy oraz przywrócił Amerykanom pewność siebie, poczucie patriotyzmu  

i wiarę w lepszą przyszłość. 
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Dagmara Suberlak1  

 

Polityka rządu Tony’ego Blaira w Wielkiej Brytanii.  

Wybrane przykłady reform Partii Pracy w latach 1997-2007 

 

W wyniku wyborów powszechnych do Izby Gmin w 1997 roku przewagę nad Partią 

Konserwatywną zdobyła rządzona przez Ton’ego Blaira – Labour Party. Tony Blair został 

najmłodszym w historii premierem Wielkiej Brytanii. W wyborach do Parlamentu Partia 

Pracy znacząco pokonała Partię Konserwatywną uzyskując przewagę 419 do 165 głosów 

poparcia2. Wygrana Partii Pracy kończyła okres osiemnastoletnich rządów „Torysów”, którzy 

nieprzerwanie, bo aż od 1979 roku sprawowali swoje rządy w państwie. 

Dokonując analizy polityki wewnętrznej rządu Tony’ego Blaira w Wielkiej Brytanii 

należy zwrócić uwagę na program Partii Pracy – New Labour oraz przeprowadzone reformy, 

które wprowadziły zmiany w ustroju Wielkiej Brytanii. 

Zauważam, że doktryna New Labour byłą bardzo często porównywana z poprzednim 

programem Partii Pracy „Old Labour” z okresu 1979-83. Modernizacje, które dokonał Blair 

były wynikiem konieczności zmian ideologii socjalizmu oderwanej od rzeczywistości,  

a narzuconej przez po-zimnowojenny porządek. Sama doktryna New Labour premiera Blaira 

była także porównywana z „Thatcheryzmem” oraz postrzegana jako kontynuacja polityki 

epoki rządów premier Thatcher. 

Tony Blair obejmując przywództwo w Partii Pracy w 1994 roku dokonał modernizacji 

jej struktury i ideologii. Wygrana jego partii w 1997, 2001 oraz 2005 roku trzykrotnie 

otworzyła mu drogę do objęcia najważniejszego urzędu w państwie. 

Przemiana Partii Pracy mogła być postrzegana jako długotrwały i zamierzony proces, 

który łączy jej tradycyjne wartości z teraźniejszością. Chociaż w programie nastąpiło 

przesunięcie z demokratycznego socjalizmu w socjalizm demokratyczny „Trzeciej drogi”, 

Blair nalegał na pozostawienie w programie związku z przeszłością. To wskazuje na to, że 

program partii nie stanowi zerwania z historyczną tradycją, ale jest jego uaktualnieniem. 

Partia zaakceptowała rzeczywistość społeczną, polityczną oraz ekonomiczną i wobec czego 

wprowadziła zmiany do swojego programu3. 

                                                 
1 Dagmara Suberlak, doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
2 Labour routs Tories in historic elections, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/2/newsid_ 

2480000/2480505.stm, (dostęp 30.04.2012). 
3 J. Lees-Marhment, D. Lillker, Political marketing and traditional values: ‘Old values’ for “new times?’, 

“Contemporary Politics” 2001, r. 7, nr 3, s. 205-216. 
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 Istotną zmianą w statucie partii Blaira była tzw. Klauzula IV Statutu Partii, która 

likwidowała zapis o „wspólnej własności środków produkcji, dystrybucji i wymiany 

handlowej”4. Wprowadzając nowe hasło programowe Partii Pracy: „New Labour – New 

Britain”, partia dokonała zmiany swojej symboliki  z „Old Labour na New Labour”. „Podczas 

konwencji Partii Pracy zamiast tradycyjnej czerwonej flagi partii zawisła narodowa. 

Dodatkowo został odśpiewany tylko jeden wers dotychczasowego hymnu – The Red Flag, 

podkreślając przywiązanie do tradycji klasy średniej, które zastąpiło jej dotychczasową 

symbolikę wełnianej czapki z daszkiem kwiatem czerwonej róży”5. 

Celem wprowadzenia tych zmian przez Blara były: „… wyzwania zmieniającego się 

świata. Jestem pewien naszej pomyślnej przyszłości, jeżeli będziemy mieć odwagę 

wprowadzać zmiany i wykorzystywać je do budowy lepszej Brytanii (…) mogącej sprostać 

wyzwaniom globalnej ekonomii (…) oraz będącej zmodernizowanym państwem 

opiekuńczym”6.  

W swoich przemówieniach Blair często mówił o „wielkiej” Brytanii. Przez wielu 

Brytyjczyków wspomnienie okresu istnienia Imperium Brytyjskiego stało się powodem do 

dumy. Dlatego też, kiedy Blair mówił o Wielkiej Brytanii przywoływał w pamięci jej 

wielkość i potęgę.  

Wyrazem laburzystowskiej myśli politycznej stała się koncepcja „Trzeciej Drogi”, która 

oznaczała „zmodernizowaną socjaldemokrację, głęboko przywiązaną do idei sprawiedliwości 

społecznej i celów centrolewicy, ale jednocześnie elastyczną, nowatorską i dalekowzroczną  

w doborze środków ich osiągania, bazującą na wartościach, które leżały u podstaw 

postępowej polityki: demokracji, wolności, sprawiedliwości, współodpowiedzialności, 

internacjonalizmie.”7. 

 

Doktryna Labour Party i reformy społeczne 

Premier Blair w swoim manifeście „Trzeciej drogi” stawiał  przed sobą trzy cele do 

realizacji:  

a) dynamicznej, wykorzystującej wiedzę i nowoczesne technologie gospodarki, opartej na 

uzyskanej przez jednostkę uprawnieniach i szansach, w której rządy stwarzają możliwości, 

zaś siła rynku jest ograniczona tak, aby służyć interesowi publicznemu, 

                                                 
4 T. Blair, Podróż, Katowice 2011, s. 120 
5 J. Lees-Marhment, D. Lillker, op. cit., s. 205-216. 
6 A. Soliński, Nowa trzecia droga, „Dziś” 2005, nr 5, s. 142. 
7 T. Blair, Trzecia Droga. Nowa polityka na nowe stulecie, [w:] Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi,  

red. T. Kowalik, Warszawa 2001, s. 11. 
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b) powstanie silnego społeczeństwa obywatelskiego szanującego prawa i obowiązki,  

w którym rząd jest partnerem stabilnych wspólnot,  

c) utworzenie nowoczesnego rządu opartego na partnerstwie i decentralizacji8. 

Blair zmienił koncepcję programową swojej partii. Program New Labour różnił się od 

poprzedniego programu partii. Powstał on na bazie innych wartości, które były połączenie 

wolności jednostki z równością społeczną oraz rozwojem całego społeczeństwa. Program 

istotne znaczenie przypisywał koncepcji państwa i społeczeństwa. 

„Nowa Trzecia Droga, jest próbą połączenia gospodarki wolnego rynku ze 

sprawiedliwością społeczną i wolnością jednostki oraz stworzeniem szerszych możliwości dla 

wszystkich. Łączy neoliberalną politykę ekonomiczną z socjaldemokratyczną polityką 

społeczną opartą na tradycyjnym systemie aksjologicznym socjaldemokracji”9. 

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej, na wiecu w Brighton w 1997 roku 

premier Blair powiedział: „Wierzę w Wielką Brytanię, wierzę w społeczeństwo brytyjskie, 

jeden naród, który połączył znak krzyżyka na karcie do głosowania […] jesteśmy jednym 

narodem, jesteśmy po to żeby budować silne, otwarte społeczeństwo mogące sprostać 

wyzwaniom w XXI wieku”10.  

Koncepcja „Trzeciej drogii” wprowadzała ideę sprawiedliwości społecznej do statutu 

partii. Zakładała ona równości kobiet i mężczyzn w świetle prawa, dążyła do wyrównania 

szanse osób zepchniętych na margines społeczny, niepełnosprawnych oraz osób 

bezrobotnych. Gwarantowała swobodę praw prywatnych i politycznych, a także obowiązków, 

które powinni mieć członkowie społeczeństwa.  

W programie laburzystów istotną rolę stanowiła koncepcja państwa dobrobytu, zwana 

welfare state, która wpisywała się w koncepcję rozwoju funkcji opiekuńczej państwa. 

Charakterystycznym rysem współczesnej doktryny jest wysunięcie na plan pierwszy tych 

kierunków działalności państwa dobrobytu, które mają na celu społeczne wydźwignięcie się 

albo przywrócenie samodzielnego statusu społecznego jednostkom objętym opieką socjalną11. 

W swoim manifeście pt. „New Labour – Because Britain Deserves Better” ogłoszonym 

3 kwietnia 1997 roku Tony Blair zaproponował społeczeństwu 10. punktowy kontrakt, który 

zakładał modernizację ustroju Wielkiej Brytanii.  

                                                 
8 A. Zięba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Białystok 2001, s. 92. 
9 A. Soliński, op. cit., s.142. 
10 Tony Blair, http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=2&party=4&searchRange 

To=2007 (dostęp 30.04.2012). 
11 Ibidem, s. 78. 
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Program ten był gwarancją wypełnienia obietnic danych społeczeństwu. Blair 

zdecydował, że dokona przeprowadzenia reform, jeżeli Partia Pracy wygra wybory. Wśród 

tych propozycji zmian znalazły się : reforma służby zdrowia i  szkolnictwa, programy mające 

na celu przeciwdziałanie bezrobociu, walka ze zorganizowaną przestępczością, a także 

ustanowienie minimalnej płacy, podatki, związki zawodowe, emerytury czy reformy 

związane z decentralizacją oraz modernizacją władzy państwowej.  

Priorytetem działań państwa był program rozwój polityki socjalnej, w taki sposób aby 

osobom najbardziej potrzebującym w państwie przywrócić im samodzielny status społeczny 

oraz zapewnić godne warunki bytowe. Działania rządu miały wspomagać najbiedniejsze 

grupy w państwie i przeciwdziałać wykluczeniu ze społeczeństwa. Premier Blair dokonał 

modernizacji welfare state  w kwestii przeciwdziałania bezrobociu w taki sposób, aby 

programy rządowe wspierały członków społeczeństwa w poszukiwaniu pracy zamiast 

rozdawnictwa publicznych pieniędzy. 

Jak zauważam, w tym celu wprowadzono szereg programów takich jak „New Deal” 

oraz będący częścią tego programu „Welfare to work”. Jego odbiorcami byli młodzi ludzie 

bezrobotni i poszukujący pracy. Celem programu było wprowadzenie pomocy państwa 

począwszy od doradztwa zawodowego oraz szeregu opcji pracy do wyboru takich jak: 

półroczne zatrudnienie u doradcy subwencjonowanego, praca w organizacji dobroczynnej, 

praca w ramach programu na rzecz ochrony środowiska oraz możliwość dalszego kształcenia. 

Reforma zmuszała młodych ludzi do podjęcia pracy. Podobne programy przygotowano też 

dla innych grup wiekowych, samotnych rodziców czy osób niepełnosprawnych. Państwo 

wprowadziło także ulgi parorodzinne dla rodzin, gdzie jeden z członków rodziny pracował  

w pełnym wymiarze godzin. Inne programy, które wprowadził rząd to: wprowadzenie płacy 

minimalnej (The National Minimum Wage Act), podniesienie kwoty zasiłku na pierwsze 

dziecko, wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego czy wzrost świadczeń dla emerytów12. 

Programy, które wprowadził rząd Blaira zwłaszcza w pierwszym okresie jego rządów 

stanowiły znaczącą pomoc dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Przez 

pierwsze sto dni rząd Blaira zrobił bardzo wiele dla gospodarki swojego kraju. Było  

z pewnością skutkiem przeprowadzonych reform. „Tak czy inaczej Partia Pracy nie wydaje 

się trwonić owoców reform. Stopa bezrobocia wynosi zaledwie 5,3% i jest najniższa od  

1980 r. Wydatki państwa są utrzymywane w ryzach przez żelaznego ministra finansów 

Gordona Browna. Gospodarka rozwija się w szybkim tempie, inflacja nieznacznie 

                                                 
12 G. Ronek, Ewolucja ideologii i doktryny brytyjskiej Partii Pracy po drugiej wojnie światowej, Toruń 2008,  

s. 178. 
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przekroczyła 3,5%, a eksportowi może przeszkadzać jedynie silna pozycja funta na 

światowych rynkach walutowych”13. 

Rzeczywiście, w pierwszym okresie rządów reformy rządu Blaira zmieniały  

i modernizowały ustrój Wielkiej Brytanii. Nastąpiła poprawa warunków życia społeczeństwa, 

czego wynikiem były kolejne wygrane Partii Pracy w wyborach. Z kolei następne lata jego 

rządów przyniosły znaczący spadek poparcia Labour Party oraz premiera Blaira.  

 W 1997 PKB Wielkiej Brytanii spadł z 37,5% do 42,5%. A konkurencyjność 

brytyjskiej gospodarki spadła z 9 miejsca w 1997 roku na 17 miejsce w 2005 roku. Innymi 

słowy, wyjątkowość okresu thacheryzmu zaczęła wyróżniać brytyjską ekonomię  

z upadających demokracji socjalnych Europy, wyniszczających przez Partię Pracy14. 

Wpływ na to miało wiele czynników, m.in. reformy, które nie wprowadzały daleko 

idących zmian w życiu społeczeństwa, a zostały wymuszone koniecznością modernizacji 

gospodarki brytyjskiej powodowały sprzeciw oraz krytykę społeczeństwa. Również decyzje 

w polityce zagranicznej jak ta o udziale Wielkiej Brytanii w wojnie w Iraku oraz wydarzenia 

z nią związane powodowały niezadowolenie z rządów Partii Pracy i samego premiera Blaira.  

 

Program reform konstytucyjnych 

Jak zauważam, istotne znaczenie w programie New Labour przypisywano także 

reformom konstytucyjnym ustroju Zjednoczonego Królestwa, a więc koniecznością 

decentralizacji władzy państwowej oraz zmianom w funkcjonowaniu demokracji 

parlamentarnej. Przez wieloletni okres rządów Partii Konserwatywnej władza państwowa 

sprawowana była przez instytucje Zjednoczonego Królestwa. Decyzje władz, stanowiły 

prawo dla terytorium i społeczeństwa Królestwa. Program democratic renewal, czyli 

„demokratyczne odnowy” mówił o potrzebie decentralizacji władzy i przyznania 

poszczególnym jej obywatelom większej kontroli w sprawowaniu władzy państwowej. Celem 

Partii Pracy i Blaira były reformy modernizacji parlamentu oraz przekazania władzy 

poszczególnym krajom wchodzącym w skład Zjednoczonego Królestwa oraz zwiększenia 

uprawnień w pewnych kwestiach na rzecz władz lokalnych.  

Parlament w tradycji brytyjskiej stanowi centralny organ rządów przed nim 

odpowiedzialnych, a także ważną część doktryny Labour Party „Socjalizm demokratyczny  

w Brytanii rozwija się na gruncie demokracji parlamentarnej. Tworzy on zasadniczy składnik 

brytyjskiego demokratycznego socjalizmu. Dla nas jest to podstawowy przeprowadzania 

                                                 
13 P. Bawolec, Lew Europy, „Wprost” 1997, nr 40, s. 92. 
14 J. O’Sullivan, Tory and Tories, „National Review” 2005, s. 20. 
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zmian; do jego stosowania i wykorzystywania jesteśmy przywiązani. Potrzeba nam 

parlamentu – nie tylko samej instytucji, ale całego systemu rządów parlamentarnych – jako 

platformy przedstawiani naszych poglądów, orędownika dla potrzebujących pomocy oraz 

najbardziej pewnego środka gwarantowania i  utrzymywania postępu”15.  

Istotnymi zmianami, które wprowadził rząd Blaira w zakresie kompetencji parlamentu 

było przede wszystkim zwiększenie skuteczności kontroli wobec decyzji administracji przez 

powołanie specjalnych komisji nadzorujących. Również w parlamencie powołano specjalnie 

komisje, które miały czuwać nad zgodnością z prawem przygotowywanych przez rząd 

projektów ustaw. Projekt reformy przewidywał także możliwość poddawania dyskusji 

projektów ustaw partii wchodzących w skład rządu, dokonywanie analiz propozycji 

projektów, zagwarantowanie debat nad ustawami w pierwszym czy drugim czytaniu jak 

również możliwość przesuwania debat nad ustawami na kolejne posiedzenia parlamentu. 

Zwiększono również możliwość kontroli ministrów w zakresie ich działań oraz możliwość 

sprawowania kontroli przez parlamentarzystów poprzez zadawanie pytań do premiera.  

Inną propozycją konstytucyjnej zmiany była reforma Izby Lordów, którą rząd Blaira 

przeprowadził w 1999 roku. Zapowiadała ona zmniejszenie liczby jej członków zasiadających 

w parlamencie na podstawie dziedziczenia tytułu szlacheckiego. Ostatecznie zmieniono liczbę 

lordów dziedzicznych zasiadających w Izbie i ustalono 92 miejsca, a decyzje o tym kto będzie 

zasiadał w izbie wyższej pozostawiono partiom politycznym.  

Istotnym założeniem zapowiedzianej przez rząd Blaira reform konstytucyjnych  

w ramach democratic renewal była decentralizacja władzy państwowej. W ramach tej 

reformy dokonano podziału władzy centralnej na jednostki terytorialne kraje oraz regiony 

wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa.  

Przekazanie władzy jednostkom terytorialnym z pewnością miało na celu wspieranie 

oddolnej inicjatyw obywatelskiej do decydowania o sprawach istotnych dla danej 

społeczności. „Zjednoczone Królestwo jest wspólnotą wzbogaconą przez odmienne narodowe 

tożsamości i tradycje. Szkocja ma swoje własne systemy oświaty, prawa i władzy lokalnej. 

Walia – swój język i tradycje kulturalne. Wyjdziemy naprzeciw postulatom decentralizacji 

władzy dla Szkocji i Wali, jeżeli taki będzie wynik referendum”16, pisał Blair w swoim 

programie „Trzeciej Drogi”. Najważniejszymi reformami rządu New Labour były akty 

dewolucji: Szkocji (Scotland Act), Wali (Goverment of Wales Act) oraz Irlandii Północnej 

(Northern Ireland Act, Northern Ireland Elections) z 1998 roku, w ramach których 

                                                 
15 A. Zięba, Przesłanki reformy ustrojowej w doktrynie Labour Party, „Państwo i Prawo” 2001, z. 5, s. 76. 
16 Ibidem, s.77. 
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przekazano władzę w ręce regionalnych parlamentów oraz powołano 9 zgromadzeń dla Anglii 

w 1999 roku. Również w 1998 roku osiągnięto porozumienie – The Good Friday Agrement, 

które zakończyło konflikt między walczącymi partiami w Irlandii Północnej. 

 Inne reformy konstytucyjne rządu Blaira, które przyczyniły się do modernizacji ustroju 

Wielkiej Brytanii: (The Human Rigths Act 1998) przyjęcie Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, (Political Parties Act 1998) obowiązkowa rejestracja partii politycznych,  

(The Greater London Authority Act 1998) referendum konstytucyjne Londynu i wybór Mera 

Londynu, (The European Parliamentary Act 1998) ustawa regulująca wybory do parlamentu 

europejskiego, (The local Goverment Act 1998) ustawa regulująca wybory lokalnych władz, 

(The Freedom of Information Act 2000) ustawa zezwalająca na przegląd decyzji rządu przez 

opinię publiczną (o decyzjach rządu ), (The Political Parties Elections and Referendum Act 

2000) ustawa o funkcjonowaniu partii politycznych, (The Consitutional Reform Act 2005), 

ustawa o funkcjonowaniu władzy sądowniczej. 

Te wymienione przeze mnie reformy miały na celu modernizację ustroju 

Zjednoczonego Królestw i Wielkiej Brytanii na podstawie idei Tony’ego Blaira: 

sprawiedliwości, równości oraz poszanowania praw jednostki oraz programu New Labour. 

Jego osiągnięcia w zakresie reform konstytucyjnych są bez wątpienia sukcesem rządów 

Blaira, bo w okresie pełnienia przez niego funkcji premiera udało się przeprowadzić wiele 

reform normujących wiele sfer życia publicznego. Okres pełnienia jego rządów jest 

porównywany z okresem przeprowadzenia reform zmieniających ustrój Zjednoczonego 

Królestwa w okresie XIX wieku (The Great Reform Act 1832) oraz sprzed 1914 roku. 

Jak zauważam, po raz pierwszy od roku 197517 rząd Blaira dokonał przywrócenia 

instytucji referendum i ustanowił, że podstawą ważności decyzji jest wynik głosowania 

wyborców. Referenda przyznały społeczeństwu prawo wypowiadania się w ważnych 

kwestiach państwowych, a także prawo wypowiadania się społeczności lokalnych w istotnych 

dla nich sprawach. Takie referenda odbyły się przy przekazywaniu krajom władzy 

państwowej dla rządów Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej. Przejęcie władzy przez 

jednostki terytorialne nie nastąpiło od razu. Był to proces, który od wielu lat był przedmiotem 

licznych debat i dyskusji zarówno po stronie rządów Królestw jak i  Brytyjczyków, ale 

dopiero w trakcie rządów Labour Party postulaty decentralizacji w pełni zrealizowano.  

Poprzez nadanie uprawnień, obywatele uzyskali prawo udziału w życiu publicznym.  

Po raz pierwszy także za rządów Blaira zdecydowano, także że zgromadzenia narodowe 

                                                 
17 V. Bogdanor, An Era of Constitutional Reform, “The Political Quarterly” 2011, nr 1, s. 53-65. 
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Walii, Irlandii Północnej oraz Szkocji powinny zostać wybierane przez społeczeństwa, które 

będą decydowały o losach swojego regionu. 

Zmiany w Wielkiej Brytanii, które wprowadziły reformy konstytucyjne doprowadziły 

do podziału władzy oraz nadały jej całkowicie inny wymiar. Władza centralna w Wielkiej 

Brytanii została podzielona na zgromadzenia poszczególnych krajów, a brytyjska 

„konstytucja” nadała większe uprawnienia obywatelom. „Wielka Brytania jest w procesie 

tworzenia konstytucyjnego państwa, którego władza określona przez „check and balances” 

została podzielona na różne organy państwa, a system sadowniczy odgrywa istotną rolę  

w walce o prawa człowieka i stanowi kontrolę nad działaniami rządu. Ta transformacja 

ustrojowa Wielkiej Brytanii w państwo konstytucyjne, to znaczącą zmiana, która nastąpiła  

w erze konstytucyjnych reform Blaira”18 . 

Rząd Blaira w programie Labour Party postulował o zwiększenie udziału obywateli  

w życiu politycznym swojego kraju poprzez przekazanie władzy jednostkom terytorialnym. 

Przekazanie władzy rządom krajów Zjednoczonego Królestwa oraz podział uprawnień 

pomiędzy poszczególne władze lokalne miał wpływać na zwiększenie kierowniczej roli 

społeczeństw lokalnych wobec elit sprawujących władzę na danym terytorium. Tym samym 

idea, która towarzyszyła laburzystom polegała na tworzeniu inicjatywy obywatelskiej oraz na 

wzmacnianiu jej roli decyzyjnej. W manifeście Labour czytamy: „Laburzyści domagają się 

przywrócenia władzy ludziom, aby powiązać politykę z wyborcami. Sednem naszej wizji jest 

demokratyczna odnowa. To czego chcemy nie jest prostą zmianą kierownictwa państwa, ale 

taką formą uprawniania polityki, w której ludzie sami z siebie ufają podejmowanym 

decyzjom”19. 

Celem Partii Pracy był podział władzy centralnej wobec zgromadzeń narodowych 

Zjednoczonego Królestwa oraz oddanie władzy w ręce obywateli. Dewolucja parlamentów 

Szkocji, Walii i Irlandii Północnej spowodowała, że na podstawie decyzji wyborców 

utworzono lokalne parlamenty. Ponadto w Wielkiej Brytanii również parlament i rząd zaczął 

być poddawany kontroli wyborców. Stało się to na skutek wprowadzonych reform, m.in. 

dostępu do informacji o polityce rządu dla każdego wyborcy (formuła open government), 

wprowadzeniu ustawy o funkcjonowania partii politycznych oraz sądownictwa w zakresie 

kontroli nad rządem oraz społeczeństwem w obrębie stanowionych praw. 

                                                 
18 Ibidem, s. 53-65. 
19 A. Zięba, op. cit., s. 85. 
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„(…) Niemniej jednak rządy Blaira i Browna zrobiły wiele, żeby społeczeństwa stały 

się „motorem swych zmian”. Dlatego też, reformy konstytucyjne muszą zostać uzupełnione 

przez reformy mające zwiększać wpływ obywateli na decyzje rządzących krajem”20. 

Te wszystkie wymienione przeze mnie postulaty były reformami w zakresie państwa  

i społeczeństwa. Miały one na celu zmodernizowanie ustroju Wielkiej Brytanii i poprawienie 

warunków życia społeczeństwa w zakresie przyjętego programu rozwoju gospodarczego.   

 

Podsumowanie 

Analizując politykę rządu Labour Party chciałabym zwrócić uwagę, że na skutek 

przeprowadzonych reform premier Blair doprowadził do trzykrotnego jej zwycięstwa  

w Wielkiej Brytanii, a sam został najmłodszym premierem w historii kraju. Blair dokonał 

modernizacji doktryny Labour Party zmieniając partię socjalistyczną w partię z programową  

z koncepcją neoliberalnych zasad w dziedzinie gospodarki oraz socjaldemokratycznego 

programu w zakresie reform społecznych. 

Pierwsze lata rządów Labour Party był bezapelacyjnym okresem prosperity i sukcesów 

na scenie politycznej programu New Labour, a także popularności premiera w Wielkiej 

Brytanii. Rząd Blaira wprowadził wiele rozwiązań w zakresie polityki socjalnej, które miały 

na celu wyrównanie nierówności społecznych. A tym samym przeprowadzone reformy 

wpisywały się w koncepcję Labour Party o umacnianiu funkcji opiekuńczej państwa. 

Wielka Brytania pod rządami Blaira stała się krajem szybko rozwijającym się, 

wyprzedzającym inne państwa w Europie. Chociaż, polityka gospodarcza, którą prowadził 

rząd Blaira była postrzegana jako kontynuacja polityki rządów premier Tchather,  

to rozwiązania, które przyjął rząd Blaira w pierwszych latach jego rządów doprowadziły do 

poprawy konkurencyjności gospodarki brytyjskiej na świecie. 

Zauważam, że reformy konstytucyjne, które wprowadził Blair w zakresie 

decentralizacji władzy państwowej oraz modernizacji funkcjonowania parlamentu 

spowodowały wzmocnienie funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Przyjęte 

założenia miały na celu zwiększenie swobód obywateli oraz wzmocnienie kontroli nad 

stanowionym prawem. Rząd Blaira doprowadził także do przyjęcia reform w zakresie 

funkcjonowania i równoważenia się władz państwowych. 

Program „Trzeciej drogi” z pewnością, wprowadził Wielką Brytanię na drogę 

modernizacji jej ustroju oraz wzmocnił rolę społeczeństwa w funkcjonowaniu państwa.  

                                                 
20 V. Bogdanor, op. cit., s. 53-64 
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Wobec działań Blaira w polityce wewnętrznej padały wątpliwości, co do skuteczność polityki 

jego rządu, jak również obawy, że przejęte przez partię założenia rozwiązań politycznych 

były nie dostosowane do wydarzeń rzeczywistości politycznej, społecznej oraz ekonomicznej. 

Chociaż na dokładną ocenę okresu jego rządów przyjdzie nam jeszcze poczekać to wiele 

wątpliwości spowodowała także decyzja premiera o udziale Wielkiej Brytanii w wojnie Iraku 

jak i wydarzenia, które były jej następstwem. 

Nie mniej jednak, okres rządów laburzystów w Wielkiej Brytanii, ze względu na to 

czego dokonał rząd Partii Pracy pod kierunkiem Blaira przeprowadzając wiele reform 

konstytucyjnych, stał się ważnym okresem modernizacji ustroju państwa. 
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Wojciech Kotowicz1 

 

Kształtowanie się sytemu partyjnego w obwodzie kaliningradzkim 

w latach 1990-2000 

 

Światowa, rosyjska i polska literatura przedmiotu dotychczas nie zajmowała się szerzej 

problematyką funkcjonowania rosyjskich partii politycznych w społecznościach regionalnych 

i lokalnych, a tym bardziej w obwodzie kaliningradzkim. Problematyka ta nie znajdowała 

miejsca w opracowaniach dotyczących systemu partyjnego Rosji, a – zdaniem Rostisława 

Turowskiego – niezaprzeczalnym jest fakt, że uwarunkowania, które kształtują systemy 

partyjne w podmiotach Federacji, wpływają również pośrednio lub bezpośrednio na system 

partyjny Rosji jako całości2. W niniejszym artykule przedstawione zostanie miejsce i rola 

partii politycznych na poziomie regionalnym przez pryzmat wyborów do dumy 

kaliningradzkiej i władz wykonawczych obwodu kaliningradzkiego w okresie 1990-2001. 

Istotnym elementem demokratyzacji życia politycznego we współczesnej Rosji było 

budowanie nowego systemu politycznego, bazującego na pluralizmie politycznym  

i wielopartyjności3. Podstawowe i najważniejsze zasady regulujące działalność partii 

politycznych w Federacji Rosyjskiej zostały określone przede wszystkim w Konstytucji 

Federacji Rosyjskiej, przyjętej w referendum 12 grudnia 1993 roku. Zgodnie z art. 13 

Konstytucji, w Rosji uznaje się ideologiczną różnorodność, pluralizm polityczny  

i wielopartyjność, a także równość wobec prawa wszystkich organizacji społecznych. 

Zabronione jest tworzenie i działalność organizacji społecznych, których cele lub działania 

zmierzają do zmiany siłą podstaw ustroju konstytucyjnego i naruszenia integralności FR, 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa, tworzenia formacji zbrojnych, rozpalania waśni 

społecznych, rasowych, narodowych i religijnych4. 

Poza przepisami zawartymi w konstytucji, podstawowym aktem prawnym regulującym 

powstawanie i funkcjonowanie partii politycznych jest ustawa federalna O partiach 

                                                 
1 Wojciech Kotwicz, dr, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie. 
2 R.F. Turowskij, Riegionalnyje wybory w Rossii: słucziaj atipicznoj diemokratii, [w:] Tiechnołogii politiki:  

k 15-lietiju Cientra politiczieskich tiechnołogij, red. B.I. Makarienko, Moskwa 2006, s. 145-150. 
3 J. Potulski, System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2007, s. 229. 
4 Konstitucija Rossijskoj Fiedieracii proniatija na wsienarodnom gołosowanii 12 diekabrja  1993 goda, Moskwa 

2005, s. 8. 



48 

 

politycznych z 11 lipca 2001 roku5. Według tej ustawy, partia polityczna to publiczne 

stowarzyszenie, ustanowione w celu zapewnienia obywatelom możliwości udziału w życiu 

politycznym poprzez wyrażanie woli politycznej, uczestnictwo w wyborach i referendach, jak 

również reprezentowania interesów obywateli w organach władzy państwowej  

i samorządowej. Za podstawowe cele działalności partii politycznej uznano: kształtowanie 

opinii publicznej, polityczne kształcenie i wychowanie obywateli, wyrażanie obywateli  

w ważnych sprawach życia społecznego, prezentowanie tych opinii obywatelom i organom 

władzy państwowej oraz wystawianie kandydatów w wyborach do ustawodawczych 

(przedstawicielskich) organów władzy państwowej na poziomie federalnym i regionalnym 

oraz przedstawicielskich organów samorządu lokalnego. 

Z punktu widzenia partii politycznych funkcjonujących w obwodzie kaliningradzkim, 

istotny jest zapis ustawy, który mówi o tym, że partią polityczną może zostać tylko ta 

organizacja, która liczy ponad 10 tys. członków. Dodatkowo, ustawa opiera się na federalnej 

strukturze państwa rosyjskiego i mówi, że partia polityczna musi mieć w ponad połowie 

podmiotów Federacji swoje oddziały, a ich liczebność nie może być mniejsza niż 100 osób, 

przy czym w podmiocie może być utworzony tylko jeden regionalny oddział danej partii 

politycznej. Oznacza to, że jeśli dana organizacja społeczna nawet spełnia wymogi 

liczebności, ale nie posiada struktur regionalnych na wymaganej ustawowo części terytorium 

Federacji, nie może zostać uznana za partię, a w konsekwencji, taki podmiot nie może  

w praktyce realizować swoich celów politycznych6. Ustawa o partiach politycznych bowiem, 

w art. 36 stanowi, że partia jest jedyną formą organizacji społecznej, która ma prawo zgłaszać 

samodzielnie kandydatów (listy kandydatów) na deputowanych i na inne wybierane 

stanowiska w organach władzy państwowej.  

Uważa się, że celem ustawodawcy było w tym wypadku dążenie do zagwarantowanie 

stabilnego systemu partyjnego oraz zapewnienie uczestnictwa w życiu politycznym tylko 

takich organizacji, których liczebność i zasięg dają rękojmię poważnego traktowania swych 

celów7, jednak przy okazji, doprowadziło to do znacznej redukcji liczby partii politycznych  

w Rosji oraz wyeliminowało dotychczas działające partie polityczne, zorientowane głównie 

na realizację celów regionalnych8. Warto dodać, że reforma systemu partyjnego rozpoczęta  

                                                 
5 Fiedieralnyj zakon o politiczieskich partijach prinjat Gosudarstwiennoj Dumoj 21 ijunia 2001 goda, 

http://www.akdi.ru/gd/proekt/085578GD.SHTM (15.12.2016). 
6 S. Awakjan, Partie polityczne i wybory w Rosji, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych  

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003, s. 145. 
7 J. Potulski, op. cit., s. 231-232. 
8 J. Rogoża, I. Wiśniewska, Podsumowanie przemian polityczno-gospodarczych w pierwszej kadencji Władimira 

Putina, „Prace OSW” Warszawa sierpień 2003, s. 8. 
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w roku 2001 wpłynęła również na zmianę kaliningradzkiej sceny politycznej. Ponadto, 

uchwalono nową ustawę o gwarancjach praw wyborczych obywateli (czerwiec 2002), nowe 

ordynacje wyborcze elekcji parlamentarnych (listopad 2002) i prezydenckich (grudzień 

2002), zwiększono wpływ Centralnej Komisji Wyborczej na komisje regionalne (łącznie  

z prawem anulowania werdyktu komisji regionalnej) oraz wprowadzono nakaz dostosowania 

regionalnych większościowych ordynacji wyborczych do federalnej ordynacji mieszanej9, co 

w praktyce oznaczało oddanie połowy miejsc w regionalnych parlamentach partiom 

federalnym. W opinii ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich, wprowadzone zmiany  

w ustawodawstwie dotyczącym funkcjonowania partii politycznych i procesu wyborczego 

doprowadziły do zwiększenia przez Kreml kontroli nad procesami na scenie partyjnej,  

z jednoczesnym zachowaniem pozorów pluralizmu politycznego10. 

Jeszcze na początku 1991 roku w obwodzie kaliningradzkim RFSRR funkcjonował 

typowy dla wszystkich regionów ZSRR system władzy politycznej, w skład którego wchodził 

komitet obwodowy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR), Rada 

Deputowanych Ludowych i oblispołkom11. Przewodniczącym Rady Deputowanych 

Ludowych obwodu kaliningradzkiego i jednocześnie pierwszym sekretarzem komitetu 

obwodowego KPZR był Jurij N. Siemienow. Przewodniczącym oblispołkoma – Jurij N. 

Malinkin. Główną rolę w obwodowym systemie władzy odgrywał jednak komitet obwodowy 

KPZR, co wynikało z takiego umocowania tego organu w Konstytucji ZSRR12.  

Do najważniejszych wydarzeń w 1991 roku, zalicza się rozwiązanie KPZR i rozpad Związku 

Radzieckiego. 

Konserwatywne nurty polityczne w kierownictwie związkowym zmierzały do 

zatrzymania przemian demokratycznych w kraju. W dniu 19 sierpnia 1991 r., podczas 

nieobecności w Moskwie Prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa, który został oskarżony  

i dyktaturę i internowany na Krym, doszło do próby puczu. Powstał Państwowy Komitet 

                                                 
9 Do 2001 roku tylko wybory deputowanych do Dumy Państwowej odbywały się na podstawie połączenia 

większościowego i proporcjonalnego systemu wyborczego. Połowa deputowanych Dumy Państwowej była 

wybierana w terytorialnych jednomandatowych okręgach. Druga połowa była wybierana według list 

federalnych, zgłaszanych przez organizacje społeczne, partie polityczne i inne organizacje społeczne. Oprócz 

tego, wymienieni uczestnicy zgłaszali kandydatów w okręgach jednomandatowych. Szerzej na temat zmian 

prawnych w rosyjskim systemie wyborczym zob. M. Chmaj, J. Rychlik, Prawo wyborcze do parlamentu 

Federacji Rosyjskiej, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich,  

red. S. Grafowska, K. Składowski, Kraków 2006, s. 226-248; W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów 

wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 548-554, 561-587. 
10 J. Rogoża, I. Wiśniewska, op. cit., s. 9. 
11 Oblispołkom – w okresie ZSRR w podmiotach RFSRR organ władzy wykonawczej; komitet wykonawczy 

podmiotu RFSRR. 
12 G.M. Fiedorow, A.P. Kliemiesziew, J.M. Zwieriew, Isotorija zapadnij Rossii. Kaliningradskaja obłast: 

istorija kraja 1991-2006, Politiczieskoje i socjalno-ekonomiczieskoje razwitije riegiona, Kaliningrad 2006, s. 13. 
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Stanu Wyjątkowego (GKCzP), który domagał się ustąpienia M. Gorbaczowa z funkcji 

prezydenta państwa13. 

W stosunkach między władzą wykonawczą a ustawodawczą dominowała legislatywa. 

Wynikało to nie tylko z prawnej pozycji prezydenta, ale także słabo rozwiniętego aparatu 

pomocniczego, który miał do dyspozycji. Taki stan rzeczy próbował zmienić Borys Jelcyn, 

podejmując działania zmierzające do ustanowienia republiki o silnej pozycji głowy państwa. 

Sprzyjającą okazję ku takim działaniom uzyskał on jesienią 1991 roku. Punkt zwrotny  

w historii ZSRR i Rosji stanowiły wydarzenia związane z porażką tzw. „puczu sierpniowego” 

zorganizowanego przez tę część aparatu partyjnego i struktur rządowych ZSRR, które nie 

widziały dla siebie miejsca w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej14. Był to 

jednocześnie koniec komunizmu jako oficjalnej ideologii państwa oraz KPZR jako partii  

i ośrodka władzy oraz początek Federacji Rosyjskiej i rozpoczęcie procesów 

demokratycznych15. 

W obwodzie kaliningradzkim RFSRR również istniały siły polityczne wspierające 

demokratyczne przemiany polityczne. 20 sierpnia 1990 roku na zorganizowanym przez 

zwolenników B. Jelcyna wiecu w centrum Kaliningradu, na placu Zwycięstwa, z potępieniem 

bezprawnych działań GKCzP wystąpili deputowani regionalni Tamara Połuektowa i Jurij  

S. Matoczkin16. 

                                                 
13 A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001, s. 76-77. 
14 J. Potulski, op. cit., s. 229. 
15 J. Zołotowski, Procesy społeczno-polityczne. Od Lenina do Putina, [w:] Rosja XX wiek. Od utopii 

komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Zołotowski, Kraków 2004, s. 134-147. 
16 Jurij S. Matoczkin – ur. 13.10.1931 r. w Simskoje w Autonomicznej Republice Baszkirskiej RFSRR. W 1955 

roku ukończył Leningradzką Wyższą Szkołę Morską MVD ZSRR i został dowódcą kutra w Pogranwojskach, 

najpierw w MVD ZSRR, a następnie w Pogranwojskach KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. W wyniku 

przeprowadzenia redukcji sił zbrojnych, został przeniesiony do floty cywilnej. W latach 1960-1973 przeszedł 

karierę od nawigatora do kapitana na statkach Ministerstwa Gospodarki Rybnej ZSRR. W 1973 roku został 

dyrektorem dużego kołchozu rybnego w obwodzie kaliningradzkim. W 1977 roku w Kaliningradzie rozpoczął 

karierę naukową, będąc do 1990 roku rektorem Wszechsojuszniczego Instytutu Podnoszenia Kwalifikacji 

Pracowników i Specjalistów Przemysłu Rybnego. Do 1990 roku należał do KPZR. 18 marca 1990 roku został 

deputowanym ludowym RFSRR, został wówczas koordynatorem ugrupowania „Posłowie Niezależni”, które 

wchodziło w skład najpierw frakcji „Komuniści za demokracją”, następnie – „Wolna Rosja”; był członkiem 

Komisji Konstytucyjnej oraz Komitetu Rady Najwyższej do spraw stosunków między republikami Rosji.  

21 września 1991 roku Dekretem Prezydenta RFSRR Borysa Jelcyna mianowany został na gubernatora obwodu 

kaliningradzkiego, którym był do 1996 roku, kiedy to przegrał w wyborach powszechnych z Leonidem 

Gorbienką. W latach 1993-1996 był deputowanym Rady Federacji. W listopadzie 2000 roku został 

deputowanym Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej trzeciej kadencji, którym był do marca 2006 roku. W 1990 

roku podczas kompanii wyborczej w wyborach deputowanych ludowych RFSRR wystąpił z propozycją 

utworzenia w obwodzie wolnej strefy ekonomicznej, co zostało negatywnie przyjęte przez kierownictwo 

Komitetu Obwodowego KPZR. Ideę tę urzeczywistnił, kiedy został gubernatorem obwodu. W trakcie swojego 

urzędowania popierał program przeniesienia do obwodu Niemców rosyjskich. Zmarł 6 lipca 2006 roku.  

Zob. G. Burnajew, Matoczkina kwalifikacija, [w:] Kaliningradskaja obłast: pierspiektiwy i razmyszlienija,  

red. G. Burnajew, Kaliningrad 2001, s. 53-54; W.S. Iwczienko, W.W. Iwczienko, W.N. Krasnokutskij, 

Profiessor J.S. Matoczkin – organizator pierwej swobodnej ekonomiczieskoj zony w Rossii, „Wiestnik 
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Po rozwiązaniu GKCzP, we wrześniu 1990 roku Prezydent RFSRR B. Jelcyn podpisał 

Dekret rozwiązujący Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego, M. Gorbaczow 

zrezygnował z funkcji sekretarza generalnego KPZR, a Komitet Centralny KPZR rozwiązał 

się. Jak pisze Andrzej Skrzypek „Nieco później Jelcyn przekazał majątek KPZR lokalnym 

organom władzy. Likwidacja komitetów skłoniła zatrudnionych w nich partyjniaków do 

zatroszczenia się o sprawy osobiste, co najczęściej sprowadzało się do przejmowania jakiejś 

części owej masy upadłościowej. Wzmógł się proces nomenklaturowej prywatyzacji”17.  

W strukturze regionalnych organów władzy również zostały wprowadzone istotne zmiany. 

Zamiast poprzednich oblispołkomow, podległych Radom Deputowanych Ludowych, 

wprowadzono instytucję szefa administracji, powoływanego dekretem Prezydenta Rosji. 

Oprócz tego, w każdym regionie wprowadzono specjalnego przedstawiciela Prezydenta. 

Na zorganizowanej tuż po sierpniowych wydarzeniach szóstej sesji obwodowej Rady 

Deputowanych Ludowych przegłosowano wotum nieufności dla prezydium, które podczas 

puczu nie zajęło jasnego stanowiska i nie osądziło spiskowców. Tym niemniej, 

przewodniczący Rady obwodowej J.N. Siemienow zachował swoje stanowisko, jednak 

zrezygnował ze stanowiska pierwszego sekretarza komitetu obwodowego KPZR. Na tej 

samej sesji została wysunięta kandydatura J.S. Matoczkina na stanowisko szefa Administracji 

obwodu. Co ciekawe, propozycja ta otrzymała także poparcie przedstawicieli Demokratycznej 

Partii Rosji. We wrześniu 1991 roku Dekretem Prezydenta RFSRR J.S. Matoczkin został 

mianowany szefem Administracji obwodu kaliningradzkiego18. W październiku 1991 roku 

T.N. Połuektowa została przedstawicielem Prezydenta Rosji w regionie19. 

Pojawienie się u władzy regionu J.S. Matoczkina zbiegło się z końcem ery reform 

socjalistycznych i początkiem rynkowego modelu polityki gospodarczej w ZSRR. Na  

V Zjeździe Deputowanych Ludowych (28 października 1991 roku) B. Jelcyn wystąpił  

z programem przejścia ZSRR do systemu rynkowego. Zaproponował on, aby jak najszybciej 

zmienić cały system ekonomiczny kraju. Zjazd zaaprobował główne kierunki programu,  

z których już w 1992 roku realizowane były: 

- uwolnienie cen; 

- prywatyzacja w przemyśle i rolnictwie; 

                                                                                                                                                         
Rossijskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta im. Kanta. Sierija: Ekonomiczieskije i juridiczieskije nauki” 

2007, nr 5, s. 51-54. 
17 A. Skrzypek, Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004, Warszawa 2004, s. 54. 
18 http://demografia.viperson.ru/wind.php?ID=553815&soch=1 (dostęp 15.12.2016). 
19 G.M. Fiedorow, A.P. Kliemiesziew, J.M. Zwieriew, op.cit., s. 14. 
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- usunięcie ograniczeń w handlu zagranicznym20. 

Przeprowadzenie tak radykalnej reformy wymagało wprowadzenia rynkowych metod 

kształtowania cen i zmniejszenia deficytu w sprzedaży towarów i usług, tworzeniu warstwy 

właścicieli, pokryciu deficytu kosztem importu towarów konsumpcyjnych. Zdaniem 

kaliningradzkich ekonomistów, w pierwszym okresie wprowadzania reform nie 

doprowadzono od razu do stabilizacji gospodarki: spadała produkcja, rozpoczął się 

niekontrolowany wywóz kapitału za granicę. Znacznie zmalały dochody do budżetu  

i finansowanie sfery socjalnej – ochrony zdrowia, edukacji, nauki, kultury. Rosło bezrobocie, 

znacząco obniżyła się stopa życiowa ludności, wzrosło społeczne rozwarstwienie. Spadł 

stopień zaufania społeczeństwa do władzy21. 

Kluczowym w tej sytuacji politycznej problemem, stało się pytanie o władzę. A stabilny 

system polityczny wymagał wsparcia w konstytucji. To spowodowało ostry konflikt między 

Prezydentem a Radą Najwyższą, których projekty konstytucyjne różniły się zasadniczo, 

doprowadzając 3-4 października 1993 roku do konfrontacji siłowej. Zwycięzcą tej 

konfrontacji, jak powszechnie wiadomo, okazał się prezydent. 

Spór kompetencyjny poziomu państwowego, który powstał między Prezydentem  

a Radą Najwyższą, został przeniesiony na „dół”, także w regionach narastały sprzeczności 

między szefami administracji reprezentującymi władzę wykonawczą a Radami 

Deputowanych Ludowych, które były organami władzy ustawodawczej, jednak dążyli do 

przejęcia całej władzy regionalnej. 

W referendum, które odbyło się w kwietniu 1993 roku, gdzie w rzeczywistości chodziło 

o wyrażenie stosunku do reform politycznych proponowanych przez prezydenta B. Jelcyna, 

obwód kaliningradzki znalazł się wśród tych regionów, które większością głosów poparły 

prezydenta (tab. nr 1). 

 

Tabela nr 1. Wyniki referendów ogólnokrajowych w obwodzie kaliningradzkim 

na tle Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993. 

Nazwa referendum Obwód kaliningradzki 

liczba głosów (%) 

Federacja Rosyjska 

liczba głosów (%) 

Za zachowaniem ZSRR 

(marzec 1991 r.) 

76,5 

 

 

71,3 

 

Za wprowadzeniem urzędu 

Prezydenta FR (marzec 1991 r.) 

61,7 

 

 

69,9 

 

                                                 
20 A. Skrzypek, op. cit., s. 55-56. 
21 G.M. Fiedorow, A.P. Kliemiesziew, Ju.M. Zwieriew, op. cit., s. 15. 
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Za zaufaniem wobec Prezydenta 

FR (kwiecień 1993 roku) 

60,3 

 

58,8 

 

Za Konstytucją FR 

(grudzień 1993 roku) 

66,3 

 

58,4 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie G.M. Fiedorow, W.S. Korniejewiec, J.M. Zwieriew, Rossijskij 

ekskław na Bałtikie. Kaliningradskaja obłast w bałtijskom ekonomiczieskom prostranstwie, Kaliningrad 1997,  

s. 49-50. 

 

Warto podkreślić, że w czerwcowych wyborach na urząd prezydenta Rosyjskiej 

Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (RSFRR) z 1991 roku, B. Jelcyn nie 

cieszył się takim poparciem w obwodzie kaliningradzkim, jak w ZSRR (tab. nr 2). Wydaje 

się, że oznaczało to, iż reformy rynkowe reformy i idea wolnej strefy ekonomicznej strefy, 

która stawała się strategią rozwoju obwodu, znalazły poparcie w społeczeństwie 

kaliningradzkim. W rzeczywistości, obwód stał się jednym z tych regionów Rosji, gdzie 

bardzo szybko zaczęto realizować reformy rynkowe i prywatyzację.  

 

Tabela nr 2. Wyniki wyborów na urząd Prezydenta Rosyjskiej Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Radzieckiej (RSFRR) z dnia 12 czerwca 1991 roku 

Imię i nazwisko 

kandydata 

Obwód kaliningradzki RFSRR 

liczba głosów (w %) 

ZSRR 

liczba głosów (w %) 

Borys Jelcyn 39,1 57,3 

Nikołaj Ryżkow 23,8 16,9 

Władimir Żirinowski 12,9 7,8 

Aman Tuliejew 7,5 6,8 

Albert Makaszow 4,6 3,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Kaliningradzkiej Komisji Wyborczej. 

 

Wyniki wyborów prezydenckich z 1991 roku ujawniły w obwodzie znacznie niższe 

(prawie 20%) poparcie dla B. Jelcyna, niż w pozostałej części państwa. Dało się również 

zaobserwować prawie 2-krotną przewagę W. Żirinowskiego w obwodzie w porównaniu  

z resztą ZSRR. 

Wytłumaczeniem takiego wyniku wyborczego w obwodzie, odbiegającego w sposób 

istotny od średniej rosyjskiej, może być obawa mieszkańców enklawy przed realizacją 

programu wyborczego B. Jelcyna oraz nadzieje, jakie można było wiązać z osobą  

W. Żirinowskiego. Z zapowiedzi przedwyborczych B. Jelcyna można było wywnioskować, iż 

jego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie radykalnych reform rynkowych,  
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a wykonanie ich, zostanie powierzone Jegorowi Gajdarowi22 (który później objął stanowisko 

wicepremiera ds. reform gospodarczych)23. Plan J. Gajdara polegał na tym, że w pierwszym 

etapie reform rząd miał ograniczyć dotowanie żywności oraz trzykrotnie zmniejszyć wydatki 

na zbrojenie24. Z punktu widzenia obwodu – który do rozpadu ZSRR był całkowicie 

uzależniony od pomocy z centrum, a czynnik wojskowy stanowił o jego istocie – tego typu 

zapowiedzi musiały spotkać się z niechęcią mieszkańców enklawy. Z kolei W. Żirinowski, 

jako lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, prezentował program oparty na silnych 

wątkach nacjonalistycznych i militarnych25.  

Mała Rada (ros. Małyj Sowiet), która w dalszym ciągu reprezentowała część Rady 

Deputowanych, w czasie wydarzeń październikowych w 1993 roku nie wsparła działań 

prezydenta. W konsekwencji, prezydent wydał dekret, w którym zaproponował wszystkim 

radom samorozwiązanie, jednak Mała Rada określiła dekret prezydenta jako 

„niekonstytucyjny” i zdecydowała się mu niepodporządkować. Wtedy większość posłów 

lokalnego parlamentu złożyło swoje mandaty, w konsekwencji czego Rada Obwodowa 

straciła quorum, a to z kolei zmusiło obwodowego prokuratora do stwierdzenia, iż Rada musi 

zostać rozwiązana26.  

12 grudnia 1993 roku odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawie konstytucji oraz 

pierwsze wybory do Dumy Państwowej i Rady Federacji Rosyjskiej (tab. 3). W głosowaniu 

wzięło udział 56% wyborców. Za konstytucją opowiedziało się 66% biorących udział  

w głosowaniu – więcej, niż wyniosła średnia dla całej Rosji (58%). Nowa konstytucja, co 

warto podkreślić, sankcjonowała zasadę podziału władz i prezydenta, jako głowy państwa 

rosyjskiego. W Rosji ukonstytuował się nowy system władzy państwowej, sformowane 

zostały organa władzy ustawodawczej.  

 

Tabela nr 3. Wyniki wyborów do Dumy Państwowej FR z dnia 12 grudnia 1993 roku 

                                                 
22 B. Jelcin, Zapiski priezidienta, Moskwa 1994, s. 95-96. 
23 A. Chinsztiejn, Jelcin, Krieml: istorija boliezni, Moskwa 2006, s. 299. 
24 A.W. Iwanczienko, A.E. Ljubariew, Rossijskije wybory. Ot pieriestrojki do suwieriennoj diemokratii, Moskwa 

2006, s. 47-48. 
25 A. Stelmach, op. cit., s. 122. 
26 J. Biestużiew, Kaliningradskaja obłast: włast, grażdanskoje obszcziestwo i zaszczuta praw cziełowieka,  

[w:] Na puti i upołnomocziennomu po prawam cziełowieka, Sankt Pietierburg 2000, s. 56-61. 

Nazwa ugrupowania 

wyborczego 

Obwód kaliningradzki 

liczba głosów  

(w %) 

Federacja Rosyjska 

liczba głosów  

(w %) 

Liberalno-Demokratyczna 

Partia Rosji 

30,0 22,9 

Wybór Rosji 20,0 15,5 



55 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kaliningradzkiej Komisji Wyborczej. 

 

Wybory do Dumy Państwowej FR z 12 grudnia 1993 roku mogły wskazywać, iż 

utrwala się w obwodzie tendencja polegająca na stosunkowo dużym poparciu (w porównaniu 

z Rosją jako całością) dla nacjonalistycznej partii W. Żirinowskiego z LDPR. Z drugiej strony 

dobry wynik demokratycznego „Wyboru Rosji” sugerował, że obwód jest zorientowany na 

przeprowadzenie reform gospodarczych. 

Deputowanym Dumy Państwowej wyłonionym w jednomandatowym okręgu 

wyborczym z obwodu kaliningradzkiego został wybrany Jurij J. Wojewoda (tab. nr 4) 

 

Tabela nr 4. Wyniki wyborów do Dumy Państwowej FR z dnia 12 grudnia 1993 roku 

w jednomandatowym okręgu wyborczym w obwodzie kaliningradzkim 

Okręg Kandydaci liczba głosów (w %) 

       Kaliningradzki      

nr 85 

Jurij j. Wojewoda 20,3 

Oleg W. Gordow 20,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kaliningradzkiej Komisji Wyborczej. 

 

Do Rady Federacji zostali wybrani Władimir F. Szumiejko, który uzyskał 48,3%. 

głosów, poprzedni wicepremier rządu rosyjskiego oraz Jurij S. Matoczkin, z wynikiem 

35,3%. (tab. nr 5).  

 

Tabela nr 5. Wyniki wyborów w obwodzie kaliningradzkim do Rady Federacji FR  

z dnia 12 grudnia 1993 roku 

Imię i nazwisko kandydata Pełniona funkcja liczba głosów (w %) 

Władimir F. Szumiejko pierwszy wiceprezes Rady Ministrów FR 45,5 

Jurij S. Matoczkin Szef administracji obwodu 33,2 

Jurij N. Siemienow bezrobotny 18,8 

Władimir A. Nikitin przewodniczący izby adwokackiej 18,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A.S. Sawkin, Politiczieskoje położienie Kaliningradskoj obłasti,  

[w:] Die Entwicklung der Region Königsberg/Razwitije obłasti Kaliningrad (Kjenigsbierg), red. R. Fritsch, 

München 1997, s. 127. 

 

Komunistyczna Partia 

Federacji Rosyjskiej 

10,4 12,4 

Kobiety Rosji 8,0 8,1 

Jabłoko 7,9 7,9 

Demokratyczna Partia Rosji 7,6 5,5 

Rosyjska Partia Jedności i 

Zgody 

5,2 6,7 

RDDR 3,9 3,1 

Agrarna Partia Rosji 3,0 8,0 
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Po raz pierwszy, część deputowanych została wybrana w oparciu o listy partyjne. 

Kierowany przez Jegora Gajdara ruch społeczny „Wybór Rosji”, tak jak i w skali kraju, 

poniósł w obwodzie niespodziewaną klęskę i zajął drugie miejsce. Najwięcej głosów według 

list partyjnych otrzymała Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), w większości 

zawdzięczając to charyzmatycznemu liderowi Władimirowi W. Żirinowskiemu. Po tym, jak 

w listopadzie 1992 roku Sąd Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne rozwiązanie 

terytorialnych organizacji KPZR i nacjonalizację tej części jej majątku, która pochodziła ze 

składek, na scenę polityczną ponownie weszła Komunistyczna Partia Federacji Rosji (KPRF), 

która zajęła trzecie miejsce.  

W komentarzach wyborczych pojawiały się opinie o zasłużonym zwycięstwie  

W. Szumiejki i J.S. Matoczkina, głównie ze względu na dokonania, jakimi mogli się 

pochwalić przed społeczeństwem, tzn. doprowadzeniem do uchwalenia ustawy „O obwodzie 

kaliningradzkim”. Kaliningradzkie Centrum Socjologiczne ujawniło, że te same osoby, które 

zagłosowały na W. Szumiejkę i J.S. Matoczkina, oddało również swoje głosy na LDPR. Ta na 

pierwszy rzut oka paradoksalna sytuacja, pisał Dmitrij Sliepokurow, ma swoje źródło  

w „państwowo-paternalistycznej ideologii większości osób biorących udział w wyborach”. 

Zarówno w zwycięstwie LDPR główną rolę odegrała osobowość W. Żirinowskiego, tak  

i w przypadku W. Szumiejki i J.S. Matoczkina zdecydowało to, że obaj traktowani są  

w obwodzie jako osoby godne zaufania27. Należy zauważyć, że LDPR w osobie  

W. Żirinowskiego w kampanii wyborczej obiecała doprowadzenie – po zwycięstwie – do 

poprawy sytuacji w całym kraju, a lokalni politycy, siłą rzeczy, mogli tylko zapowiadać 

rozkwit obwodu. Warto przypomnieć, że W. Żirinowski uzyskał w wyborach prezydenckich 

w 1991 roku jeden z najlepszych wyników właśnie w obwodzie. 

Z wyniku wyborczego do Dumy Państwowej wynikał jeszcze jeden ciekawy trend,  

a mianowicie, porażka Agrarnej Partii Rosji, która uzyskała niewielkie poparcie zarówno  

w mieście (1,3%), jak i na obszarach wiejskich (3,9%) obwodu kaliningradzkiego. W ten 

sposób ukształtowała się dość trwała baza społeczna (około 40%) dla demagogii i działalności 

sił ultranacjonalistycznych28. Tym bardziej, że z przeprowadzonych przed wyborami badań 

nastrojów społecznych w obwodzie wynikało, iż mieszkańcy obawiają się głównie ekspansji 

Zachodu oraz wprowadzania prawa dyskryminacyjnego w krajach bałtyckich wobec osób 

                                                 
27 D. Sliepokurow, Politiczieskije prociessy w Kaliningradskoj obłasti, janwar 1994 goda, „Politiczieskij 

monitoring” 1994, nr 1, s. 2. 
28 Ibidem. 
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rosyjskojęzycznych29. W. Żirinowski otrzymał poparcie głównie na obszarach wiejskich  

i wśród wojskowych. Charakterystyczne było, że w zamkniętym obwodzie wyborczym  

w Bałtijsku partia LDPR otrzymała ponad dwukrotnie większe poparcie niż następne  

w kolejności ugrupowanie – „Wybór Rosji”. LDPR w swoim programie wyborczym 

wskazywała na zagrożenie zmniejszenia liczebności wojsk na terytorium obwodu, zbyt 

wysoki – ich zdaniem – udział cudzoziemców w prywatyzacji oraz wzrost przestępczości za 

rządów demokratów30. W rosyjskiej i regionalnej prasie pojawiły się również poglądy, że 

kaliningradczycy zagłosowali nie na W. Żirinowskiego, a przeciwko polityce rządu, który  

– ich zdaniem – doprowadził państwo do trudnego położenia społeczno-gospodarczego31. 

W obwodzie kaliningradzkim nowy przedstawicielski organ władzy państwowej został 

wyłoniony w wyborach, które odbyły się 27 marca 1994 roku. Wtedy również otrzymał on 

nazwę Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. Wybory, w których wybierano 21 deputowanych 

(w okręgach jednomandatowych), aby zostały uznane za ważne, musiało w nich wziąć udział 

25% wyborców. Zarejestrowano 85 kandydatów, w tym: zwolenników „Wyboru Rosji”  

– 20, KPRF – 20, pracowników administracji obwodu – 25, niezależnych – 20, żaden 

kandydat nie wystartował pod szyldem LDPR. W jednym okręgu wyborczym wybory zostały 

uznane za nieważne (ze względu na brak wymaganej frekwencji). W ten sposób, w oparciu  

o wówczas obowiązujące prawo wyborcze, wybranych zostało 12 deputowanych, a cały skład 

Dumy Obwodowej liczył 20 deputowanych (7 zasiadało na stałe)32. Jej przewodniczącym 

został wybrany Walierij N. Ustiugow. Deputowani utworzyli 4 nieformalne frakcje:  

„Wybór Rosji” –  4 deputowanych, „kierownicy administracji” – 8 deputowanych, 

„prezesi przedsiębiorstw” – 3 deputowanych, „zwolennicy reformatorskiego kursu”  

– 3 deputowanych, niezależny – 1 deputowany. Układ sił politycznych w Dumie Obwodowej 

nie odzwierciedlał rzeczywistego poparcia społecznego dla określonych partii politycznych,  

a był wynikiem popularności danych polityków. Wynikało to z faktu, że wybory odbyły się  

w 21 jednomandatowych okręgach wyborczych. W praktyce, Duma podzieliła się po równo,  

na zwolenników administracji i opozycję33. 

Wybory do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej drugiej kadencji odbyły się  

6 października 1996 roku w 27 jednomandatowych okręgach wyborczych i jednym  

                                                 
29 Ibidem, s. 3. 
30 J. Władimirow, Pozicija ŁDPR, „Kaliningradskaja Prawda” 20.12.1993. 
31 Ibidem. 
32 G.M. Fiedorow, A.P. Kliemiesziew, Ju.M. Zwieriew, op. cit., s. 18. 
33 Wybory w Kaliningradskuju obłastnuju Dumu 1994 g., http://socarchive.narod.ru/bibl/polros/Kaliningr/izbir-

kalin.htm (dostęp 15.12.2016). 
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5-mandatowym okręgu wyborczym, do rozdziału według list partyjnych34. W okręgu 

ogólnoregionalnym zarejestrowane zostały 4 listy partyjne. Zwyciężył blok „Zwolennicy  

A. Liebieda, S. Fiedorowa, S. Głaziewa – o regionalny rozwój”, uzyskując 36,6% poparcia, 

drugie miejsce, zajęła KPFR (24,2%), trzecie – blok „Bursztynowy kraj Rosji” (12,9%),  

a czwarte – blok związków zawodowych (5,5%). Pierwsze dwie listy otrzymały po dwa 

miejsca, „Bursztynowy kraj” – jedno. W okręgach jednomandatowych wybrano  

22 deputowanych (z 27), z uwagi na to, iż w 5 okręgach zwycięzca otrzymał więcej głosów 

„przeciw wszystkim” niż oddane na niego głosy (otrzymał więcej głosów „przeciw”, niż 

„za”). Wybory uzupełniające odbyły się 16 lutego 1997 roku, w konsekwencji Kaliningradzka 

Duma Obwodowa drugiej kadencji została wybrana w pełnym składzie35. 

Kampanie wyborcze z lat 1990-1997 pozwalają wyciągnąć wniosek, iż bałtycka 

prowincja podzielona jest na dwie strefy, w których dominują odpowiednio, zwolennicy  

i przeciwnicy reform36. Pierwsza strefa – centrum obwodu i jego najbliższa okolica. 

Geograficznie, to zachodnia część obwodu, jej nadmorskie wybrzeże. Nawet w okresie 

najtrudniejszych lat –  początkach transformacji – wyborcy tego obszaru głosowali na 

ugrupowania na prawo od centrum37 - było to około 40% głosów (w 1993 roku: 43%,  

w 1995 roku: 38,2%). W pierwszej turze wyborów prezydenckich w tej strefie Borys Jelcyn 

otrzymał 35% głosów, Grigorij Jawlinski – 16%, a Giennadij Zjuganow – 20%. Jednym  

z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pozytywne efekty przemian społeczno-

politycznych były najszybciej odczuwalne w centrum regionu. Z drugiej strony, jeszcze  

u progu zmian, w latach 1990-1991, obwód charakteryzował się antykomunistycznymi 

nastrojami wśród mieszkańców (w wyborach prezydenckich w 1991 roku B. Jelcyn otrzymał 

w miastach ponad 50% głosów, a w okręgach wiejskich poniżej 30%). 

                                                 
34 A. Muchin, N. Pietrow, A. Titkow, Kaliningradskaja obłast, [w:] Politiczieskij almanach Rossii 1997. Tom 2. 

Socialno-politiczieskije portriety riegionow, red. M. Makfoł, N. Pietrow, Moskwa 1998, s. 550. 
35 Ibidem, s. 551. 
36 W. Abramow, Politiko-prawowoje razwitije Kaliningradskoj obłasti: probliemy połuankława, 

„Konstitucionnoje prawo: wostocznojewropiesjkoje obozrienije” 1999, nr 3, s. 197. 
37 Podział rosyjskiej sceny politycznej przysparza politologom wiele problemów. Jedni wyróżniają w niej cztery 

główne siły: lewicę (KPFR), nacjonalistów-patriotów (LDPR), centrum („Jabłoko, a wcześniej „OCR”) oraz 

zjednoczoną centroprawicę i prawicę (SSP i „Jedność”, wchodząca obecnie w skład „Jednej Rosji”). Pozostaje  

w niej miejsce dla centrolewicy, jak na razie przez nikogo niezagospodarowane. Drudzy zauważają szerokie 

miejsce politycznego centrum, do którego zaliczyć można LDPR, jak i „OCR” oraz „Jedność” tworzące razem 

„Jedną Rosję”, czy też wcześniejsze partie „Nasz dom – Rosja” i „Demokratyczną Partię Rosji”. Wśród 

społeczeństwa rosyjskiego, funkcjonuje powszechnie podział sceny politycznej na: komunistów, demokratów, 

nacjonalistów, i centrum – „partię władzy”. Zob. J. Ćwiek-Karpowicz, Rosyjska wielopartyjność w latach  

1993-2003 – ewolucja systemu, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 3-4, s. 51. Por. A. Stelmach, 

Budowa podstaw systemu partyjnego współczesnej Rosji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2004, nr 2, 

s. 65-87. 
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Wschodnie rejony obwodu, te bardziej oddalone od morza, w ciągu całego okresu 

pierestrojki i postpierestrojki, w okresie, kiedy budowane były podwaliny społeczeństwa 

obywatelskiego, pozostawały strefą zdominowaną przez ugrupowania prokomunistyczne 

(postkomunistyczne) i antyreformatorskie. W rejonach wiejskich, LDPR uzyskała w 1993 

roku rekordową liczbę głosów – 36,6% (w samym mieście Kaliningrad „żirinowcy” osiągnęli 

wynik niewiele ponad 20%). Cała opozycja kontrolowała we wschodniej części regionu od  

40 do 50% aktywnych wyborców.  

W ciągu kilku lat reform nastąpiło wyrównanie aktywności wyborczej w mieście i na 

wsi. Jeżeli w latach 1989-1991 aktywność wyborcza na terenach wiejskich była na poziomie 

10-12% aktywności mieszkańców miast, to od 1995 roku odnotowuje się jej istotny wzrost. 

Jedną z charakterystycznych cech systemu partyjnego obwodu kaliningradzkiego  

w latach 1990-2000 była duża popularność ugrupowań nacjonalistycznych38. W wyborach do 

Dumy Państwowej z 1993 roku LDPR uzyskała w regionie o 4% głosów więcej, niż wyniosła 

średnia dla całej Rosji. Kongres Rosyjskich Wspólnot (KRO) zdobył w 1995 roku  

w obwodzie dwa razy więcej głosów, niż w skali kraju, a w wyborach prezydenckich  

z 1996 roku Aleksander Lebied otrzymał w regionie 20% głosów (w Federacji – 14,5%). 

Generalnie, około 20-25% wyborców w obwodzie kaliningradzkim głosowała na partie  

i liderów posługujących się retoryką narodowo-nacjonalistyczną lub przynajmniej 

poruszających problematykę narodowo-państwową39. 

Jak już wcześniej wspomniano, prawdopodobnie jest to efekt bolesnych dla niektórych 

grup społecznych uwarunkowań geopolitycznych, które w sposób negatywny odbiły się na 

ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dobrym przykładem jest tutaj grupa wojskowych, 

którzy stanowią najbardziej niezdecydowaną i niestabilną kategorię wyborców. Gdyby zadać 

im jedno pytanie: „jesteś za, czy przeciwko reformom”, to pomimo przewidywanych 

negatywnych konsekwencji takich reform, spora część tego segmentu wyborczego 

opowiadała się za zmianami40. 

Okres największych zawirowań na lokalnej scenie partyjnej przypada na koniec lat 90. 

To wtedy, przed zbliżającymi się wyborami w 1999 roku doszło do rozłamu wśród 

miejscowych komunistów41. Należy podkreślić, że KPRF powstała na bazie aktywu byłej 

KPZR, wykorzystała jej doświadczenia organizacyjne i stała się najbardziej masową partią  

                                                 
38 W. Abramow, Politiczieskij i prawowoj prociess w Kaliningradskoj obłasti (fiewral-awgust 1999 goda), 

„Konstitucionnoje prawo: wostocznojewropiesjkoje obozrienije” 1999, nr 4, s. 189. 
39 Ibidem. 
40 W.N. Abramow, Politiko-prawowoje...., op.cit., s. 198. 
41 W.N. Abramow, Kaliningradskaja obłast, „Konstitucionnoje prawo: wostocznojewropiejskoje obozrienije” 

2000, nr 3, s. 104.  
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w obwodzie, obejmując siecią komórek organizacyjnych wszystkie rejony regionu42.  

W wyniku rozpadu, powstało przedstawicielstwo KPRF, które liczyło około 300 członków  

i  niezależna „Komunistyczna Partia Leniniowskiego Typu Obwodu Kaliningradzkiego”, 

licząca ponad 900 członków43. 

Przyczyną zmian w łonie formacji lewicowych, była nie wewnętrzna walka o władzę, 

ale również niezadowalający rezultat wyborów gubernatorskich z 1996 roku. Wtedy  

to komuniści posiadający około 20% poparcia w społeczeństwie zdecydowali się poprzeć  

L. Gorbienkę44, chociaż mieli propozycję wejścia w koalicję ze zwolennikami  

J.S. Matoczkina45. 

Do porażki przyczyniło się jeszcze jedno, liderzy partii lewicowych spodziewali się 

otrzymać stanowiska w nowej administracji obwodowej. Ale już po dwóch latach, gubernator 

uwolnił się od swoich sojuszników co w konsekwencji znacznie utrudniło działalność 

nomenklaturze wywodzącej się z KPRF. 

W listopadzie 2000 roku odbyły się zarówno wybory gubernatorskie46, w których 

zwyciężył popierany przez prezydenta Rosji Władimir Jegorow47, jak i wybory  

                                                 
42 W.N. Abramow, Formirowanije partijnoj sistiemy Kaliningradskogo riegiona, [w:] XXIX naucznaja 

konfieriencija profiessorsko-priepodawatielskogo sostawa, naucznych sotrudnikow, aspirantow i studientow, 

Kaliningrad 1998, s. 31-32. 
43 W.N. Abramow, Politiczieskogo zatiszja nie ożidajetsia, „Konstitucionnoje prawo: wostocznojewropiejskoje 

obozrienije” 2000, nr 1, s. 173. 
44 Leonid Gorbienko – ur. 20 czerwca 1939 roku w Sziendierowka Korsun-Sziewczienkowskogo w rejonie 

Czerkawskim Ukraińskiej SRR. Ukończył Kaliningradzką Szkołę Morską, Kaliningradzką Wyższą Szkołę 

Techniczną oraz Instytut Gospodarki Narodowej im. G.W. Plechanowa. W latach 1958-1963 pracował  

w Kaliningradzie w przemyśle rybnym jako hydroakustyk i elektronawigator. Od 1963 roku do 1973 roku  

– inżynier, naczelnik Urzędu Elektroradionawigacji Kaliningradzkiego Państwowego Portu Rybnego (KPPR). 

Od 1973 roku do 1980 roku – główny inżynier KPPR. W latach 1980-1986 był zastępcą dyrektora generalnego 

w KPPR, a w latach 1986-1996 – dyrektorem generalnym. W październiku 1996 roku został wybrany 

gubernatorem obwodu kaliningradzkiego; z urzędu wszedł wówczas również do Rady Federacji gdzie został 

członkiem Komisji do spraw międzynarodowych. W listopadzie 2000 roku odbyły się wybory na gubernatora 

obwodu, w których uzyskał w drugiej turze 33,2% głosów, ustępując miejsca Władimirowi Jegorowowi, który 

uzyskał 58,6% głosów. Zob. D. Olszanskij, Diezintiegracija: nowyje symptomy staroj bolezni, „Pro et contra” 

2000, nr 1, t. 5, s. 52; http://www.peoples.ru/state/officials/leonid_gorbenko/ (dostęp 15.12.2016). 
45 W.N. Abramow, Formirowanije partijnoj sistiemy Rossijskoj Fiedieracii. Partijno-politiczieskaja sfier 

Kaliningradskoj obłasti, Kaliningrad 2003, s. 22. 
46 Działalność poprzedniego gubernatora Obwodu – Leonida Gorbienko, była krytycznie oceniana przez władze 

moskiewskie właśnie z powodu braku zaangażowania obwodu we współpracę z krajami europejskimi.  

L. Gorbienko był zwolennikiem opcji izolacjonistycznej, zamiast przyciągania importu i obcego kapitału, uznał, 

że lepiej jest pobudzać produkcję lokalną. Oznaczało to wstrzymanie zapoczątkowanych reform, a kiedy  

w sierpniu 1998 roku w Rosji doszło do załamania gospodarczego, spowodowało to bardzo niekorzystne 

konsekwencje dla obwodu. Efektem tego sposobu zarządzania enklawą było niechętne dopuszczanie władz 

kaliningradzkich do udziału w określaniu polityki rosyjskiej wobec międzynarodowych aspektów 

funkcjonowania tego regionu.  
47 Władimir G. Jegorow – ur. w Moskwie 26 listopada 1938 roku. Karierę oficerską rozpoczął w Flocie 

Północnej. Od 1964 roku służył w Flocie Bałtyckiej. W 1967 roku został mianowany starszym pomocnikiem 

dowódcy WPK „Obrazcowyj”. W 1971 roku ukończył wyższe studia oficerskie, po których został zastępcą 

dowódcy WPK „Bditielnyj”, a następnie otrzymał nominację na stanowisko dowódcy dużej łodzi podwodnej.  

W latach 1974-1976 – szef sztabu, zastępca dowódcy brygady niszczycieli. Od 1976 roku do 1983 roku 
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32 deputowanych Dumy Obwodowej48. Największe poparcie uzyskały następujące partie: 

16% - „Poparcie prezydenta Rosji” („W poddierżku priezidenta Rossiji”), 13%  

- „Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej” (KPFR), 13% - „Jabłoko-Nowa Siła” 

(„Jabłoko-nowaja siła”), 11% - „Bursztynowa Kraina Rosji – Twórczość” („Jantarnyj Kraj 

Rossiji – za sozidanije”), 6,5% - „Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji” (LDPR)49.  

W Dumie ponad połowę stanowili zwolennicy W. Jegorowa, reprezentujący głównie 

prawicowo-centrowe środowiska polityczne obwodu. Skład polityczny tego regionalnego 

parlamentu kontrastował w pewnym stopniu z podziałem mandatów w Dumie Państwowej, 

gdzie w wyniku wyborów parlamentarnych w grudniu 1999 roku i prezydenckich w marcu 

2000 roku okazało się, że na rosyjskiej scenie politycznej pozostały dwa dominujące bloki: 

komuniści, skupieni głównie w KPFR oraz blok proprezydencki „Jedność”50. Dwa lata po 

wyborach wpływowym urzędnikom kremlowskim udało się doprowadzić do wcielenia do 

„Jedności” jej najgroźniejszego rywala partii „Ojczyzna – Cała Rosja” i utworzenia z nich 

lojalnej wobec Prezydenta W. Putina partii „Wspólna Rosja” („Jedinaja Rossija”)51. Według 

koncepcji Kremla system polityczny Rosji miał się opierać na trzech dużych blokach 

politycznych. Na lewicy mieli być komuniści, w centrum prezydencka partia „Wspólna 

Rosja”, a na prawicy liberałowie ze „Związku Sił Prawicowych” Jegora Gajdara i partia 

„Jabłoko” Grigorija Jawlińskiego52. 

Zdaniem rosyjskiego politologa Władimira Abramowa, również w samym obwodzie 

kaliningradzkim można było zaobserwować krystalizowanie się systemu partyjnego. Wybory 

z lat 1999-2000 (zarówno parlamentarne, prezydenckie, jak i te lokalne) pokazywały, że 

największą popularność w enklawie zaczyna uzyskiwać kremlowskie ugrupowanie 

                                                                                                                                                         
dowodził brygadą statków rakietowych. W latach 1983-1985 – dowódca brygady kutrów rakietowych. W 1984 

roku z wyróżnieniem ukończył Akademię Morską. W latach 1985-1986 – dowódca Bałtyckiej bazy morskiej,  

a następnie przez 2 lata dowodził flotyllą Śródziemnomorską Floty Czarnomorskiej. W latach 1988-1991  

– pierwszy zastępca dowódcy Floty Bałtyckiej. W 1990 roku z wyróżnieniem ukończył Akademię Wojskową 

Sztabu Generalnego. W 1991 roku został mianowany dowódcą Floty Bałtyckiej. Ma stopień admirała.  

19 listopada 2000 roku został wybrany na szefa administracji (gubernatora) obwodu kaliningradzkiego i pełnił te 

funkcję całą kadencję. 
48 Według zasad prawa wyborczego 27 deputowanych wybieranych jest w jednomandatowych okręgach 

wyborczych, a 5 miejsc dzielone jest proporcjonalnie pomiędzy zwycięskimi blokami i partiami politycznymi. 
49 „Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii” 2000, nr 11, s. 8-9. 
50 A.R. Bartnicki, Ewolucja systemu partyjnego w Rosji w latach 1993-2001, [w:] Unifikacja i różnicowanie się 

współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 100-101. 
51 J. Rogoża, I. Wiśniewska, Podsumowanie przemian polityczno-gospodarczych w pierwszej kadencji 

Władimira Putina, „Prace OSW” sierpień 2003, s. 15-16. 
52 Zdaniem Andrzeja Stelmacha scena polityczna w Rosji dopiero kształtuje się i tylko niektóre partie na trwałe 

zakorzeniły się w świadomości obywateli. Ważną cechą rosyjskiego systemy partyjnego jest kreowanie 

ugrupowań politycznych przez ludzi aparatu władzy, które powstają głównie dla realizacji doraźnych, 

taktycznych celów politycznych. Przykładem takiej partii jest właśnie „Wspólna Rosja”. Zob. A. Stelmach: 

Zmiana i stabilność…, op.cit., Poznań 2003, s. 207. 
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„Jedinstwo” („Jedność”), które w wyborach do Dumy Państwowej III kadencji w 1999 roku, 

uzyskało w obwodzie 34% poparcia wyborców. Było to zwycięstwo, jakiego jeszcze nie 

odnotowało żadne ugrupowanie polityczne w obwodzie, co ciekawe, najwyższe poparcie  

– 44-46% – partia uzyskała wśród zwolenników komunistów, czyli w takich rejonach 

regionu, jak: rejon gusiewski, czerniachowski, ozierski i prawdinski. Z kolei, w samym 

mieście Kaliningrad, nowa partia uzyskała jeden z najniższych wyników – 28%53. 

Odzwierciedleniem znaczenia tej partii na kaliningradzkiej scenie politycznej jest fakt, iż 

członkowie partii „Jedinstwo” (przekształconej we „Wspólną Rosję”) tworzyli najliczniejszą 

w Dumie Obwodowej frakcję, liczącą 15 deputowanych. Przewodniczącym frakcji był 

Konstantin Poljakow. Drugą pod względem wielkości frakcję w Dumie, składającą się  

z 6 deputowanych, tworzyli członkowie „Związku Sił Prawicowych”, której przewodniczył 

Salomon Ginzburg54.  

Cechą charakterystyczną wyborów w 2000 roku była porażka partii lewicowych, które 

w Dumie reprezentował tylko jeden deputowany z Komunistycznej Partii Federacji 

Rosyjskiej – Aleksiej Buchancew55. Zdaniem Władimira Nikitina, przewodniczącego 

kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, brak ugrupowania lewicowego stanowi „(...) poważny 

niedostatek organu przedstawicielskiego, gdzie wielka grupa społeczno-polityczna, której 

interesy wyrażają komuniści, nie ma swojej reprezentacji w regionalnym parlamencie”56. 

Niedoreprezentacja tej partii w regionalnym parlamencie, biorąc pod uwagę jej popularność 

wśród mieszkańców obwodu, która wynosi ponad 20%57, spowodowała, iż poglądy 

formułowane przez komunistów nie znalazły swojego należnego miejsca w debacie na temat 

przyszłości obwodu po rozszerzeniu UE. 

Jurij Zwieriew, badając zróżnicowanie regionalne obwodu kaliningradzkiego  

w wyborach prezydenckich i gubernatorskich w latach 1999-2000, doszedł do wniosku, że 

terytorium obwodu można podzielić na następujące „regiony wyborcze”: 

- Typ 1 (Kaliningrad – prawie 400 tys. wyborców). 

Cechą charakterystyczną tego regionu było niższe, w porównaniu z przeciętnym  

w obwodzie, poparcie dla partii „Jedność” (Jedinstwo) i dla prezydenta W. Putina.  

J. Zwieriew uważa, iż jest do związane z tym, że w obwodowym centrum, mieszka większa 

                                                 
53 W.N. Abramow, Formirowanije partijnoj sistiemy Rossijskoj Federacji. Partijno-politicieskaja sfiera 

Kaliningradskoj obłasti. Kaliningrad 2003, s. 52. 
54 http://duma.kaliningrad.gov (dostęp 15.12.2016). 
55 S. Ginzburg, Partijno-politiczieskij prociess w riegionie i riekomendacii organom gosudarstwiennoj własti 

Kaliningradskoj obłasti. Kaliningrad 2003, s. 20. 
56 Cyt. za. „Biuletyn Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii” 2001, nr 2, s. 31. 
57 W.N. Abramow, Formirowanije.., op. cit., s. 56-57. 
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liczba osób z wyższym wykształceniem, jest większy dostęp do różnych mass mediów, a stąd, 

większa możliwość krytycznego osądu „natrętnych” kampanii wyborczych58. Z kolei,  

w gubernatorskich wyborach, elektorat Kaliningradu zagłosował na W. Jegorowa, 

„człowieka” W. Putina, oddając zdecydowanie mniej głosów na L. Gorbienkę, który jak 

wiadomo, był założycielem partii „Jedność”, a w kampanii wyborczej próbował się 

przedstawić jako osoba z kręgu W. Putina. W Kaliningradzie utrzymywał się wysoki poziom 

poparcia dla liberałów i demokratów, więcej głosów, niż przeciętnie w obwodzie, uzyskiwały 

partie „Jabłoko”, „Sojusz Sił Prawicowych” i blok G. Jawlinskiego. Poparcie dla komunistów 

i sił narodowo-patriotycznych odpowiadało średniej w obwodzie (W. Nikitin  

w gubernatorskich wyborach zajął drugie miejsce, ustępując tylko W. Jegorowowi). Z kolei 

najniższy wynik wyborczy uzyskała populistyczna LDPR W. Żirinowskiego59.  

- Typ 2 (Sowieck – 34 tys. wyborców). 

Miasto to, jest ostoją partii lewicowych – KPRF, G. Ziuganow, W. Nikitin otrzymali 

tutaj o wiele więcej głosów niż średnio w obwodzie. Ugrupowanie centrystyczne, takie jak 

Jedność uzyskało 24,7% poparcia (podczas gdy średnia w obwodzie wyniosła 34%), również 

W. Putin uzyskał 50,5% (w całym obwodzie – 60,7%). W odróżnieniu od Kaliningradu  

– pomimo, że w pierwszej i drugiej turze wygrał W. Jegorow – większe poparcie niż w całym 

obwodzie miał L. Gorbienko. Stosunkowo więcej (niż w całym obwodzie) było w Sowiecku 

zwolenników demokratów. Popularność partii W. Żirinowskiego była na poziomie wyniku, 

jak w Kaliningradzie60: 

- Typ 3 (Bałtijsk – 30 tys. wyborców). 

Fakt zamieszkiwania głównie wojskowych przekłada się na wyniki wyborcze. 

Podstawowe właściwości wyborcze regionu, to najwyższe w obwodzie poparcie dla admirała 

W. Jegorowa, a w wyborach parlamentarnych dla partii OWR. Poparcie dla W. Putina było 

podobne, jak dla całego obwodu, co prawdopodobnie spowodowane było niejednoznacznym 

stosunkiem środowiska wojskowego do „moskiewskich zwierzchników”. Zarówno na lewicę, 

jak i na demokratów głosuje w Bałtijsku podobna liczba wyborców, co w całym obwodzie. 

Stosunkowo więcej, niż średnia dla obwodu wyniósł wynik wyborczy partii Żirinowskiego61. 

- Typ 4 (Swietłyj – 21 tys. wyborców). 

                                                 
58 J.M. Zwieriew, Elektoralnaja tipologija gorodow i rajonow Kaliningradskoj obłasti po itogam izbiratielnych 

kampanij 1999-2000 gg, [w:] Kaliningradskij socium w jewropiejskom izmierienii, red. A.P. Kliemiesziew, 

Kaliningrad 2002, s. 154. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem, s. 158. 
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Struktura wyborcza tego miasta zbliżona jest to struktury Bałtijska, z tą różnicą, że 

większa jest tutaj popularność demokratów, a mniejsza – W. Żirinowskiego.  

- Typ 5 (Swietłogorsk, rejony: pionierski, bagratianowski, guriewski, zielenogradski  

– 120 tys. wyborców). 

Region ten, to podmiejska strefa Kaliningradu, terytorium o wysokim pozytywnym 

saldzie migracji, co musiało odbić się na wynikach wyborczych. Cechy charakterystyczne 

tego regionu to: bardzo wysokie poparcie dla partii Jedność, W. Putina i L. Gorbienki62.  

- Typ 6 (rejony: gwardyjski i czerniachowski – 70 tys. wyborców). 

W tych okręgach jest stosunkowo silna pozycja ugrupowań lewicowych i partii  

LDPR, natomiast słaba demokratów. Partia „Jedność” otrzymała większe poparcie niż  

średnia dla obwodu. Wysoki wynik uzyskał W. Putin i wyższy, niż przeciętny w obwodzie  

– L. Gorbienko. 

- Typ 7 (rejony: gusiewski, ozierski, krasnoznamienski, niestierowski, poleski, prawdinski  

– 90 tys. wyborców)63. 

Wystąpiło tutaj najwyższe w obwodzie poparcie dla L. Gorbienki w wyborach 

gubernatorskich, który wyprzedził W. Jegorowa, zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze 

wyborczej, z wyjątkiem rejonu ozierskiego, gdzie „niechęć” wyborców do L. Gorbienki ma 

charakter stały. W pierwszej turze wyborów gubernatorskich w 1996 roku L. Gorbienko 

uzyskał w tym rejonie tylko 19% głosów (przeciętna w obwodzie wynosiła 22,3%), przegrał  

z J.S. Matoczkinem oraz J. Siemienowem. Charakterystyczny jest także trwały brak poparcia 

dla demokratów (najniższe, względnie, wskaźniki w obwodzie) oraz poniżej średniej, 

poparcie dla komunistów; z kolei dla partii LDPR – wyższe64. 

- Typ 8 (rejony: sławski i niemanski – 32 tys. wyborców). 

Cechą charakterystyczną tego regionu było najwyższe w obwodzie średnie poparcie dla 

partii komunistycznej. W odróżnieniu od typu 2, notuje się stosunkowo duże poparcie dla 

partii demokratycznych.  

Podsumowując powyższą typologię regionów obwodu kaliningradzkiego z punktu 

widzenia geografii wyborczej, można stwierdzić, że głównymi czynnikami sprzyjającymi 

wyborczej dyferencjacji obwodu był stopień oddalenia od obwodowego centrum 

(prowincjonalność) oraz poziom urbanizacji. W rejonach prowincjonalnych (peryferyjnych) 

                                                 
62 Ibidem, s. 159. 
63 Ibidem, s. 160. 
64 Ibidem, s. 161. 
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wyraźnie lepsze wyniki osiągają „partie władzy”65 i kandydaci przez nie wyłaniani 

(niezależnie, od konkretnych propozycji personalnych, wystarczający jest sam fakt wsparcia 

danego ugrupowania). Druga cecha, to – w stosunku do wyniku uśrednionego dla całego 

obwodu – niski poparcie dla sił demokratycznych oraz wyjątkowa skuteczność haseł 

populistycznych. Należy także zauważyć, wynika wyborczy w obwodzie,  

w rzeczywistości określają mieszkańcy Kaliningradu, gdyż stanowią oni 46% ogółu osób 

uprawnionych do udziału w głosowaniu.  

Warto też dodać, że zaproponowana przez Jurija Zwieriewa typologia nie stanowi 

całościowej analizy wyborów w obwodzie, a jest tylko pierwszym krokiem w badaniu 

wewnętrznych uwarunkowań wyborczych w obwodzie. 

Ogólnie można skonstatować, iż obraz partii politycznych funkcjonujących w obwodzie 

kaliningradzkim zbliżony jest do sytuacji ogólnokrajowej66. Nie występują obecnie  

w obwodzie partie polityczne stricte obwodowe, gdyż podniesiono wymóg członkostwa partii 

do 10 tys. osób i wprowadzono konieczność posiadania oddziałów w co najmniej połowie 

podmiotów Federacji Rosyjskiej67. Wcześniej jedynym przykładem regionalnej siły 

politycznej była Bałtycka Partia Republikańska, której znaczenie i poparcie wśród 

mieszkańców było marginalne. 
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Łukasz Jędrzejski1 

 

Wizerunek lidera politycznego na przykładzie Władysława Gomułki 

  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie dokonań politycznych Władysława Gomułki, 

jak również przybliżenie czytelnikowi jego biografii politycznej. Biografia Władysława 

Gomułki jest bardzo obszerna. W niniejszym artykule zostaną ramowo przybliżone jego 

najważniejsze osiągnięcia polityczne, które bezpośrednio, bądź też pośrednio, wpłynęły na 

kreowanie jego mitu politycznego, jak również na kreację jego wizerunku jako lidera 

politycznego. Należy nadmienić, że kreowany wizerunek „Wiesława” nie był zawsze 

jednoznaczny. Zależał od wielu czynników społecznych, takich jak: sytuacja polityczna  

w kraju, sytuacja gospodarcza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czy nastroje społeczne. 

Nie można jednoznaczne ocenić dokonań politycznych Gomułki.  

Władysław Gomułka urodził się 6 lutego 1905 r. w Białobrzegach koło Krosna. 

Pochodził z rodziny robotniczej. Ojciec Władysława, Jan Gomułka,  pracował jako robotnik 

naftowy. Przez kilka lat pracował zarobkowo w Stanach Zjednoczonych. Gomułka ukończył 

czterooddziałową szkołę ludową i trzy klasową szkołę męską. Po zakończeniu pierwszego 

etapu edukacji zatrudnił się jako czeladnik ślusarza. Równocześnie kontynuował naukę  

w dwuletniej szkole zawodowej. W latach 1922-1926 Gomułka podjął współpracę  

z szeregiem organizacji robotniczych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Robotnicze 

Stowarzyszenie  Oświatowe „Siła”. Krótki epizod w życiu Gomułki związany był  

z działalnością w Niezależnej Partii Chłopskiej. Podejmował współpracę z szeregiem 

czasopism, a do najważniejszych tytułów można zaliczyć „Trybunę Robotniczą”, „Walkę 

Pracy”2. Rok 1926 należy uznać za rok przełomowy w początkowej karierze Władysława 

Gomułki. Najważniejszym momentem było wstąpienie do Komunistycznej Partii Polski 

(KPP). Odtąd działalność polityczna zaczęła biec dwutorowo. Gomułka odgrywał dość ważną 

rolę w klasowym ruchu związkowym. W roku 1927 zaczął piastować urzędy sekretarzy  

w Warszawskim Związku Chemików i w Związku Zawodowym Budowlanych. 

Równocześnie poświęcał się nielegalnej działalności na rzecz KPP. W 1926 roku  Gomułka 

wstąpił w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy (PPS Lewica). Zaczął pracę na rzecz 

organizowania struktur partyjnych w województwie Lwowskim i Stanisławowskim. Kariera 

                                                 
1 Łukasz Jędzrzejski, licencjat, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
2 B. Syzdek, Władysław Gomułka we wspomnieniach, Lublin 1989, s. 8. 
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polityczna Gomułki w szeregach PPS Lewicy nabierała rozpędu. Działał w Komitecie 

Centralnym, w Sekretariacie Generalnym i Egzekutywie Ścisłej3. 

W 1928 roku Władysław Gomułka założył rodzinę. Jego małżonką była Zofia Szoken. 

„Zofia była z pochodzenia żydówką, była również działaczką KPP. Zofia pracowała  

w warszawskiej fabryce zapałek. Owocem związku Władysława i Zofii był ich jedyny syn 

Ryszard, który przyszedł na świat w 1930 roku Należy również wspomnieć, iż w czasie kiedy 

Ryszard przyszedł na świat Gomułkowie nie sformalizowali swojego związku”4.  

W styczniu w 1931 roku Gomułka został wybrany Sekretarzem Komitetu Lewicy 

Związkowej w Polsce. Stanowiła ona przeciwstawną KCZZ centralę rewolucyjnego ruchu 

zawodowego. W lutym 1931 roku PPS Lewica poddana została delegalizacji. Podczas obrad 

II Zjazdu partii doszło do aresztowań delegatów partii przez policję. Władysława Gomułki  

w  tym czasie nie było na Zjeździe. W 1931 roku Gomułka ponownie wyjechał do Moskwy 

na VIII Sesję Centralnej Rady Czerwonej Międzynarodówki w Moskwie. Gomułka w roku 

1932 został aresztowany za prowadzenie działań przygotowawczych do strajku włókniarzy. 

Podczas przygotowań do strajku Gomułka został postrzelony w nogę. Po latach Ryszard 

Gomułka w następujący sposób wspomina obraz ojca, jaki zarysował się w jego pamięci: 

 Pierwszy zamglony obraz ojca zanotowałem w pamięci, gdy miałem cztery lata. 

Kojarzy mi się z błyszczącą, metalową protezą, którą nosił na lewej nodze, zranionej 

policyjną kulą. Strzelał do Niego ubrany po cywilnemu policjan, gdy ojciec próbował oddalić 

się ze spotkania mającego na celu przygotowanie strajku  łódzkich włókniarzy5. 

Za swoje działania Gomułka otrzymał wyrok czterech lat więzienia. Karę odbywał  

w zakładzie karnym w Łodzi, a następnie został przeniesiony do aresztu w Białymstoku. 

Podczas odbywania kary stan jego zdrowia znacznie się pogorszył, co doprowadziło do 

otrzymania w 1934 roku urlopu więziennego w celu podratowania zdrowia. Podczas urlopu 

podjął leczenie na Krymie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), gdzie 

był też słuchaczem Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie. W 1935 roku  

Gomułka powrócił do ojczyzny. Zaczął tworzyć Jednolity Front Klasy Robotniczej i Front 

Ludowy W 1938 roku podczas odbywania następnego wyroku więziennego, tym razem  

w Rawiczu i w Sieradzu, został starostą komuny więziennej. Była to dobrze zorganizowana 

komuna, prowadziła aktywne samokształcenie, wydawała gazetkę więzienną „Antyfaszysta”6. 

                                                 
3 Ibidem, s. 10. 
4 R. Strzelecki-Gomułka, Między realizmem i utopią. Władysław Gomułka we wspomnieniach syna,  

Warszawa 2003, s. 58. 
5 Ibidem, s. 17-18. 
6 A. Werblan, Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988, s. 150. 
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W czasie pobytu w więzieniu do Gomułki doszła informacja o rozwiązaniu przez Stalina 

KPP. 

Po wybuchu wojny w nieznanych okolicznościach Gomułka przybył do Białegostoku. 

W ówczesnym czasie to właśnie tam przebywała dość pokaźna grupa komunistów: Marceli 

Nowotko, Mieczysław Moczar i inni. Jednak Gomułka nie czuł się tam dobrze. „Niepokoił się 

bardzo o los żony. Udało mu się nawiązać kontakt z żoną, która przebywała wówczas we 

Lwowie”7. Pracował tam jako kierownik działu w fabryce papieru. W wywiadach twierdził, 

że w okupowanej Polsce nie widział dla siebie miejsca, miał świadomość, że na okupowanym 

terytorium w każdej chwili mogło grozić mu aresztowanie. Zofia Gomułkowa wspominała, że 

Władysław twierdził, iż „uważa za największy błąd swojego, życia opuszczenie kraju  

w okresie wojny. Miejsce komunistów jest w kraju razem z narodem”8. 

Po powrocie ze Lwowa do Polski zamieszkał w okolicach Krosna. Wszystkie działania 

podejmowane przez Gomułkę miały charakter konspiracyjny, aby nie został zdemaskowany 

przez Gestapo. W sierpniu 1942 roku Gomułka przybył do Warszawy, aby objąć stanowisko 

sekretarza komitetu warszawskiego Polskiej Partii Robotniczej (PPR), po aresztowanym 

Jerzym Albrechcie. Tym samym wszedł do władz Komitetu Centralnego Polskiej Partii 

Robotniczej. „Był inicjatorem i organizatorem wielu akcji podejmowanych prze PPR  

i Gwardię na terenie Warszawy. Utrzymywał kontakt z przedstawicielami „Żydowskiego 

Komitetu Narodowego”, organizował pomoc dla walczących w warszawskim getcie”9.  

W 1942 roku został zamordowany sekretarz KCPPR Marceli Nowotko. Do nowej trójki 

kierowniczej PPR, obok Pawła Findlera, sekretarza partii, i Franciszka Jóźwiaka, wszedł też 

Władysław Gomułka. Odpowiedzialny był za kierowanie aparatem konspiracyjno  

– wydawniczym. 

W roku 1943 został aresztowany sekretarz partii. PPR nie dysponowała silnym 

zapleczem przywódczym. Na następcę wysunięto kandydaturę Gomułki, która została 

zaaprobowana. Dnia 31 lipca 1944 roku Gomułka wyjechał do Lublina. „W sierpniu  

w Lublinie został proklamowany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jego 

pierwszoplanowym zadaniem stała się sprawa zorganizowania cywilnej administracji”10. Tam 

też stanął na czele biura politycznego KC PPR. „W manifeście Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego nie wiele miejsca poświęcono przyszłemu ustrojowi Polski”11.  

                                                 
7 M. Ożóg, Władysław Gomułka biografia polityczna, Warszawa 1989, s. 58. 
8 Ibidem, s. 60.  
9 R. Strzelecki- Gomułka, op. cit., s. 111. 
10 A. Werblan, Władysław Gomułka sekretarz..., s. 212. 
11 J. Wrona, Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce Ludowej, Warszawa 2010, s. 42. 
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W 1945  został powołany Tymczasowy  Rząd Jedności Narodowej. Podczas rozmów  

w Moskwie Gomułka stwierdził, że ,,władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Te słowa 

mogły być swoistym mottem pokazującym rzeczywiste cele i formy działania PPR”12. 

Gomułka został w rządzie wicepremierem wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem, który 

powrócił z emigracji. Kilka miesięcy później Gomułka został powołany na stanowisko 

ministra Ziem Odzyskanych. 

Kolejnym punktem zwrotnym w karierze Gomułki był rok 1948. Wtedy to przebywał  

w sanatorium w Kowarach. W czasie pobytu sanatoryjnego członkowie Biura Politycznego 

PPR pozbawili go prawa przewodniczenia posiedzeniom. 

Obradujące plenum podjęło rezolucję, w której towarzysze partyjni oskarżali Gomułkę 

o ,,odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne”. Na mocy tych oskarżeń decyzją plenum 

usunięto Gomułkę ze stanowiska pierwszego sekretarza. Jego następcą został Bolesław 

Bierut. Gomułka pozostał wprawdzie na stanowiskach wicepremiera i Ministra Ziem 

Odzyskanych, ale było wiadome, że usunięcie z tych funkcji będzie tylko kwestią czasu.  

W wyniku postanowień Zjazdu Zjednoczeniowego Gomułka wszedł w struktury  

KC PZPR. Było to jednak posunięcie zaplanowane. Po Kongresie Zjednoczeniowym nie 

ustała linia krytyki wobec Gomułki. 20 stycznia 1949 roku został on zdymisjonowany ze 

stanowiska wicepremiera i Ministra Ziem Odzyskanych. Na mocy kierowanych pod adresem 

Gomułki oskarżeń III Plenum KC PZPR pozbawiło go członkostwa w KC. W roku 1951 

został zatrzymany wraz z żoną. Gomułka w Areszcie domowym w Miedzeszynie przebywał 

cztery lata, czekając na rozpoczęcie procesu do którego nigdy nie doszło. 

Dość długo trwał okres dochodzenia stalinowskiego kierownictwa PZPR  

do przekonania, że bez Gomułki dalej rządzić się nie da. W 1956 roku wiele czynników 

umożliwiło powrót „Wiesława” do władzy: przychylne warunki zewnętrzne powstałe na 

skutek zaabsorbowania radzieckich przywódców porządkowaniem sceny politycznej po 

Stalinie oraz ujawnienia się rywalizacji chińsko-radzieckiej. Opisując uwarunkowania 

wewnętrzne należy powiedzieć o społecznym poruszeniu wywołanym kryzysem polityki  

w okresie Stalinowskim. „Przy powtórnym dojściu do władzy Gomułki istotną rolę odegrała 

jego własna legenda więźnia stalinizmu. Górował nad innymi społecznym autorytetem, nie 

obciążały go rachunki stalinizmu”13.  Można pokusić się o stwierdzenie, że postanowienia XX 

Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) i rehabilitacja przez Nikitę 

                                                 
12 Ibidem. 
13 A.  Werban, Władysław Gomułka I Jego Epoka, [w:] Władysław Gomułka i Jego epoka,  

red. E. Salwa-Syzdek,Warszawa 2005. s. 17-18. 
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Chruszczowa Jozefa Tity pomogły Gomułce wejść z powrotem na szczyty władzy. W dniach 

19-21 października miały miejsce obrady VIII Plenum KC PZPR. W wyniku postanowień 

plenum i sytuacji społecznej w Polsce, fermentu jaki wytworzył się po zajściach poznańskich 

Władysław Gomułka został mianowany na stanowisko I sekretarza KC. Podczas obrad  

VIII plenum Gomułka poddał pośrednio krytyce linie polityczną prezentowaną przez partie  

w latach przypadających na jego usunięcie z PZPR. W przemówieniu na VIII plenum 

stwierdził, iż: „Wiele zła było w tych latach. Spuścizna jaką ten okres pozostawił partii, 

klasie, robotniczej, narodowi jest w niektórych dziedzinach życia zatrważająca”14. W tym 

samym przemówieniu ustosunkował się do zajść poznańskich. Swój stosunek do strajków 

wyraził w następujących słowach: „Klasa robotnicza dała ostatnio kierownictwu partii  

i rządowi bolesną nauczkę. Robotnicy Poznania chwytając za oręż strajku i wychodząc 

manifestacyjnie na ulice w czarny czwartek czerwcowy, zawołali wielkim głosem: Dosyć tak 

dalej nie można, zawrócić z fałszywej drogi. […] Najwidoczniej przebrała się miara a miary 

nie można nigdy przebrać bezkarnie”15. Kiedy zakończyły się obrady plenum manifestacje  

i wiece trwały nadal. „Polski październik […] to okres wielkiej samo organizacji społecznej. 

Wieców, dyskusji, inicjatyw społecznych”16. Na wiecu aktywu robotniczego stolicy Gomułka 

stwierdził, że „Kręgosłupem sojuszu wszystkich państw socjalistycznych jest Związek 

Radziecki – najstarszy na świecie kraj budownictwa socjalizmu”. Na zakończenie wiecu,  aby 

ostudzić nastroje robotników, I sekretarz nawoływał do zaprzestania manifestacji. „Czas 

przejść do codziennej pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona  

z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu”17.      

Po powołaniu Gomułki na stanowisko pierwszego sekretarza PZPR można mówić  

o nadejściu małej stabilizacji. „Po okresie stalinowskim kiedy narzucono chłopom 

kolektywizację a robotnikom drakońską dyscyplinę, stabilizacja była szeroko akceptowana”18. 

  Dnia 28 października powrócił z miejsca odosobnienia kardynał Stefan Wyszyński. 

Została powołana Komisja Wspólna. „W komisji zasiadali przedstawiciele strony rządowej  

i episkopatu”19. W roku 1957 zostały przeprowadzone wybory do sejmu. I sekretarz wzywał 

do głosowania bez skreśleń na listę Frontu Jedności Narodowej (FJN). W obliczu względnej 

                                                 
14 W. Gomułka, VIII Plenum KC PZPR .Przemówienie wygłoszone 20 października 1956 r., [w:] Władysław 

Gomułka, przemówienia, październik 1956 – wrzesień 1957, Warszawa 1957, s. 7. 
15 Ibidem, s.17-18. 
16 W. Olejniczak, Współczesna lewica a polski październik 56 „Forum klubowe, lewicowy dwumiesięcznik idei, 

nr 5,6(29,30), listopad 2006, styczeń 2007, s. 37. 
17 W. Gomułka,Przemówienie na wiecu ludności Warszawy, wygłoszone 24.XI. 1956 r., [w:] Władysław 

Gomułka, przemówienia, październik 1956-wrzesień 1957, op. cit., s. 58-61. 
18 P. Machcewicz, Władysław Gomułka, Warszawa 1995, s. 58.   
19 P. Machcewicz, Odwilż 1956, [w:] PRL od lipcca44…, s. 230. 
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stabilizacji w Kościele Katolickim i wielu rozmów z prymasem, nawet Wyszyński wziął 

udział w wyborach i zapowiedział oddanie swego głosu na listę FJN. Datą od której zaczęło 

się zaostrzanie kursu przez aparat kierowniczy partii był rok 1965. To właśnie w tym roku 

zakończył się Sobór Watykański II. Potwierdzeniem tej tezy niech będzie fragment jednej  

z publikacji Pawła Machcewicza poświęconej Władysławowi Gomułce:  

Nie pozwolimy, aby określona część hierarchii kościelnej i duchowieństwa, 

pozostających pod wpływem wrogich Polsce Ludowej kół watykańskich i dążąca do celów nie 

mających nic wspólnego z religijną misją Kościoła, podważała porządek polityczno-społeczny 

naszego kraju”20. 

  W tym czasie w Polsce zaplanowane były obchody milenijne. Podsumowując 

opisywany okres można przytoczyć stwierdzenie Zbigniewa Landau zamieszczone  

w publikacji ,,Polska Gomułki”. Praktycznie już od października Gomułce przyświecało 

dążenie do ograniczenia zakresu przemian dokonujących się w kraju. Początkowo nie mógł 

zaatakować ich frontalnie, gdyż spowodowało by to utratę popularności. […] Dlatego 

likwidację przemian październikowych starał się realizować stopniowo, w miarę jak 

umacniała się jego władza21. 

W roku obchodów milenijnych było już wiadomo, że Władysław Gomułka nie spełnił 

pokładanych w nim nadziei, że odszedł od ideałów prezentowanym przez siebie 

przemówieniu w czasie  VIII plenum KCPZPR. W 1967 Gomułka w jednym ze swoich 

przemówień potępił agresję Izraela na kraje arabskie. Od tego czasu zaczęła się w Polsce 

nagonka na obywateli pochodzenia żydowskiego. Gomułka żądał lojalności obywateli 

polskich pochodzenia żydowskiego wobec polityki prowadzonej przez partię. W samym 

aktywie kierowniczym partii dochodziło do masowego usuwania towarzyszy partyjnych 

pochodzenia żydowskiego.  

Marzec 1968 przyniósł kolejną falę protestów inteligencji polskiej. Protestowano 

prawie na wszystkich uczelniach w kraju. Największe represje spotkały kadrę naukową  

i studentów Uniwersytetu Warszawskiego za zorganizowanie strajków przeciwko usunięciu  

z uniwersytetu Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Gomułka w przemówieniu w Sali 

Kongresowej traktował te zajścia jako: „Działalność sił opozycyjnych i wrogich 

socjalizmowi”. W 1968 Gomułka znów został wybrany na pierwszego sekretarza. Sytuacja  

w kraju systematycznie ulegała pogorszeniu. W 1970 Józef Cyrankiewicz zwrócił się do  

I sekretarza o złożenie przez niego rezygnacji. W roku 1970 zakończyła się działalność 

                                                 
20 Z. Landau, Polska Gomułki, Warszawa 1995, s. 25. 
21 Ibidem. 
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polityczna Gomułki w skutek kryzysu politycznego Przeszedł na polityczną emeryturę. 

Oskarżany i skazany na zapomnienie przez nową ekipę rządzącą musiał dostosować model 

życia do nowych warunków Na emeryturze nadal interesował się bieżącą polityką Polską  

i międzynarodową, choć trzeba pamiętać, że był on odcięty od specjalistycznych 

dokumentów. Spędzał również aktywne chwilę podczas wielogodzinnych spacerów. 

Latem 1981 roku lekarze zdiagnozowali u Gomułki raka płuc. Ostatnie chwilę, życia 

ojca w następujący sposób relacjonował Eleonorze Syzdek – Ryszard Gomułka:  

„Był spokojny ,miał do końca jasny umysł mimo, że uskarżał się na bule […].   Zmarł  

w swoim domu we wczesnych godzinach porannych 2 września 1982 roku”22. Został 

pochowany z honorami na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w Alei Zasłużonych. 

Podsumowaniem artykułu niech będzie fragment mowy pogrzebowej wygłoszonej 

przez Kazimierza Barcikowskiego, ówczesnego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej: „Skończyło się życie człowieka i męża stanu […] 

„Wiesław” przeszedł we władanie  historii, która wedle swoich miar, wolna od politycznych 

namiętności współczesnych, oceniać będzie jego osobistą rolę i wkład w kształtowanie 

dziejów Polski”23. 
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Wojciech Fabiszewski1 

 

Andrzej Lepper – medialna przemiana wizerunkowa  

chłopskiego przywódcy 
 

Mediatyzacja polskiej polityki sprawiła, że wizerunek stał się wyjątkowo ważnym 

elementem politycznego oręża. Dzięki telewizji możemy obserwować przemiany jaki w swój 

wizerunek wprowadzają politycy. Najbardziej widowiskowa była przemiana 

przewodniczącego Samoobrony. 

Andrzej Lepper – postać charakterystyczna, kontrowersyjna, nietuzinkowa, barwna.  

Był to jednak również polityk ciekawy pod względem wizerunkowym. W krótkim czasie 

przeszedł on ogromną przemianę wizerunkową – z chłopa wykrzykującego bluzgi  

i blokującego drogi, w stonowanego męża stanu w fotelu wicepremiera. Była to dość szybka 

w czasie przemiana, lecz następowała etapami. Żeby jednak być w pełni świadomym „skoku” 

jaki wykonał omawiany przez autorów polityk należy przedstawić pokrótce życiorys lidera 

Samoobrony. 

Andrzej Lepper urodzony w 1954 roku jako najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa, od 

11 roku życia wychowywał się bez ojca. „Byłem najmłodszy i nierozpieszczany… Musiałem 

być człowiekiem twardym i nie pozwalać sobie by ktoś mnie popychał, a tak robiono” 

wspominał w rozmowie z Jackiem Kurskim. Od młodych lat trenował boks i zapasy  

co również kształtowało jego charakter. Ukończył technikum rolnicze, następnie uczęszczał 

do kolejnych trzech szkół technicznych, jednak ze wszystkich relegowano go za bójki. 

Karierę zawodową związał z rolnictwem pracując w spółdzielniach produkcyjnych, czy 

państwowych gospodarstwach rolnych, szybko awansując2. W swym życiorysie miał również 

epizod w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którego nie żałował. W 1990 roku Lepper 

postanowił powiększyć uprawiany areał, w związku z czym wydzierżawił od upadającego 

PGR kolejne 50 ha. Planował produkować mączkę ziemniaczaną i zaciągnął kredyt na  

300 milionów ówczesnych złotych. W związku z wprowadzaną reformą gospodarczą wpada 

w pułapkę kredytową, w związku z czym coraz głośniej zaczyna protestować przeciwko 

złemu traktowaniu rolników3. Zwrotem w życiu Leppera jest rok 1991. Z chłopa gospodarza, 

staje się bojownikiem o prawa chłopów. Zaczyna brać udział w protestach. W 1992 roku pod 

                                                 
1 Wojciech Fabiszewski, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   

w Olsztynie.  
2 A. Lepper, Każdy kij ma dwa końce, Warszawa 2001, s. 15. 
3 M. Drozd-Piasecka, Andrzej Lepper – chłopski przywódca charyzmatyczny?, „Etnografia Polska” 2001, z 1-2, 

s. 52. 
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hasłem „nie rzucim ziemi skąd nasz dług” zakłada związek zawodowy rolników Samoobrona, 

w 1995 roku startuje na urząd prezydenta Polski. Od tego czasu staje się osobą medialną. 

Koniec lat 90. to czasy blokad dróg, swoistych happeningów Samoobrony z jej liderem na 

czele4. Rok 2000, 2005 oraz 2010 to kolejne kampanie prezydenckie. Rok 2001 okazał się 

milowym krokiem w politycznej karierze Andrzeja Leppera – Samoobrona stała się trzecią 

siłą w parlamencie, Lepper został wicemarszałkiem Sejmu, w kolejnej kadencji – 2005  

– Samoobrona ze swoim liderem na czele wchodzi do koalicji rządzącej, a jej przewodniczący 

zostaje wicepremierem rządu.  Seksafera i afera gruntowa pogrążają Leppera jako członka 

rządu, w 2007 roku Samoobrona zostaje ugrupowaniem bez reprezentacji parlamentarnej.  

W wyniku kłopotów, prawdopodobnie finansowych, Lepper popełnił samobójstwo 5 sierpnia 

2011 roku5. 

Pochodzenie i trudne dzieciństwo miały niewątpliwie istotny wpływ na wizerunek 

Andrzeja Leppera i późniejsze jego zmiany.  

W celu dokonania oceny zmian wizerunkowych trzeba wiedzieć czym jest wizerunek? 

Sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana – tak wizerunek 

definiuje słownik języka polskiego6. Rozszerzona definicja wizerunku mówi, że oznacza on 

subiektywne wyobrażenie, jakie mamy o danej osobie, jest to obraz powstały przez 

fragmentaryczne i przypadkowe uchwycenie poszczególnych cech i szczegółów wyglądu 

zewnętrznego i zachowania a wynikające z relacji, w jakiej z daną osobą pozostajemy.  

W myśl tej definicji swoją ocenę wizerunku polityków budujemy na podstawie relacji 

medialnych tworzących obraz częściowy, często zafałszowany oraz zmanipulowany ponieważ 

zwykle nie są to bliskie relacje. Składowymi wizerunku według wielu badaczy jest 

zachowanie, wygląd zewnętrzny oraz cechy indywidualne. Zachowanie oraz wygląd 

zewnętrzny podlegają ciągłym zmianom. Na te czynniki w przeciwieństwie do cech 

indywidualnych możemy wpływać. Cechy indywidualne decydują natomiast o tym czy ktoś 

będzie charyzmatycznym przywódcą czy jednym z wielu polityków.  

O wizerunku medialnym Andrzeja Leppera można mówić od połowy lat 90., kiedy 

został on przywódcą Samoobrony, brał udział w licznych protestach, był „twarzą” walczących 

rolników, a także kandydatem na prezydenta. W ówczesnym czasie Andrzej Lepper nie 

wyróżniał się wyglądem wśród rolników walczących o wyższe ceny skupu żywca czy zboża. 

Ubrany w sweter, gumowe buty czy beret wyglądał jak jeden z wielu gospodarzy. Przejawiał 

                                                 
4 Ibidem, s. 17. 
5 M. Kącki, Lepperiada, Wołowiec 2013, s. 176. 
6 http://sjp.pwn.pl/slownik/2579940/wizerunek (dostęp 15.12.2016). 
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jednak już wtedy cechy przywódcze, które objawiały się w płomiennych przemówieniach 

oraz zachowaniu7.  

Zauważalną zmianę w wizerunku i dbaniu o wizerunek możemy dostrzec w roku 1999, 

gdy nie chcąc być jednoznacznie kojarzony z blokadami i zamieszkami, między innymi  

w Pruszczu Gdańskim, odcina się o tych wydarzeń potępiając zachowanie swoich 

pobratymców. Występując w roli przedstawiciela rolników, mediatora możemy 

zaobserwować Leppera w garniturze i krawacie, w przeciwieństwie do tego, co można było 

zobaczyć podczas blokad. 

To właśnie jedna z blokad, w pewnym sensie, przyczyniła się do przemiany przywódcy 

Samoobrony. Około 2000 roku rozpoczęła się współpraca Leppera z Piotrem 

Tymochowiczem – znanym specjalistą od wizerunku, twórcą przemiany lidera Samoobrony  

z rolnika w posła, wicepremiera. 

Jak doszło do nawiązania współpracy wspomniał w jednym z wywiadów Piotr 

Tymochowicz. Pamiętam, że musiałem też "trenować" negocjacje z rolnikami podczas blokad 

i udawało mi się każdą blokadę przejechać. Na jednej z nich, w Nadarzynie, spotkałem 

dziennikarzy "Super Expressu", którzy byli świadkami tych negocjacji. Prosili, żeby im też 

załatwił przejazd, więc... przejechaliśmy razem. Następnego dnia pojawiło się moje zdjęcie na 

okładce z podpisem – człowiek, który blokadom się nie kłania. I tego samego dnia zadzwonił 

Andrzej Lepper, mówiąc, że potrzebuje negocjatorów, więc powinniśmy się spotkać8. 

Był to pierwszy krok do przemiany wizerunku dzięki, której niewątpliwie zyskał  

i Lepper i Tymochowicz. Mówię mu, że wygląda jak część inwentarza. Nie obraża się, prosi  

o konkrety. Mówię, że ma fryzurę jak spod garnka, a on: „Zmieniajmy, już!” – wspomina 

Tymochowicz. Stylistka i fryzjer robią przymiarki do włosów. Lepper trochę walczy, 

przyzwyczajony do starej fryzury. Gdy zaczesują mu grzywkę do góry, jest zadowolony. 

Tymochowicz doradza jeszcze, jak dostosować strój do sytuacji, by nie przesadzić z nowym 

image'em: Mówię, że na spotkanie z rolnikami wystarczy średniej jakości marynarka, a nie 

markowy garnitur. (...) Doradca próbuje też zwalczyć u Leppera „syndrom Wałęsy”, czyli 

manierę zaczynania zdań od – „ja”9. 

Zmiana fryzury, pojawienie się charakterystycznego krawata, opalenizna, dobrze 

skrojone garnitury, zegarek i drogie buty to początek zmian – wówczas wyłącznie 

wizerunkowych. Lepper nadal używał ciętego języka, a także nieszablonowych zachowań.  

                                                 
7 S. Drelich, Wojny trybuna ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera, Toruń 2013, s. 214 
8 Sylwetka Andrzeja Leppera: Nieprawdopodobna kariera w III RP, „Dziennik Bałtycki” 2011, nr 8/08.  
9 Ibidem. 
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Rozpoczyna kampanię na szeroką skalę, jeżdżąc po całej Polsce i występując w radiu  

i telewizji. Lepper wciąż jest ,,trybunem ludu”, ale już nie tym samym – bardziej 

wyrafinowany i zrównoważony,  wypowiedzi są jednak te same: rozkradanie państwa przez 

zagraniczny kapitał i skutki w postaci szerzącej się biedy i utraty suwerenności Polski. 

Wybory prezydenckie w 2000 roku to swego rodzaju próba (sprawdzenie poparcia) przed 

wyborami parlamentarnymi, mającymi się odbyć w roku następnym. Lepper z nowym 

wizerunkiem – lecz z hasłem pokazującym, że jest to ten sam człowiek, który tak jak 

wcześniej będzie jasno, otwarcie, bezkompromisowo walczył o dobro zwykłego polskiego 

obywatela: „Kandydat zwykłych ludzi… także i twój”10. Ten slogan jest kierowany do 

szerszego grona wyborców – nie tylko do tej grupy, którą reprezentował dotychczas.  

To zapowiedź nowej siły na polskiej scenie politycznej. Andrzej Lepper od ośmiu lat budował 

renomę człowieka będącego głosem ludu – bezkompromisowym, gdyż polityczne 

kompromisy polegają jego zdaniem na wykorzystywaniu najuboższych i  są „zwykłym 

złodziejstwem”. Mówi o demaskowaniu przestępczych działań skierowanych przeciwko 

narodowi polskiemu. Zapowiada rozbicie układów – to ma przyciągnąć wszystkich 

niezadowolonych  tego czasu. Proste, czytelne, konkretne, rzucające się w oczy a więc  

i zapadające w pamięć hasła, to sposób Leppera na przyciągnięcie warstw społecznych,  

z których sam się wywodzi. Zmiana wizerunkowa pokazuje, że Lepper postawił sobie 

wyraźny cel – wkroczenie do polityki ogólnopolskiej11. Próbował on przekonać swoich 

wyborców, że jest wyrazicielem potrzeb jakie ma społeczeństwo, a przynajmniej ta część, 

która uważa się za pokrzywdzoną przez transformację ustrojową. Starał się tym przekonać 

tych wszystkich zaniedbanych i zapomnianych, że tak jak oni ma problemy, które dotykają 

każdego z nich12.  

Już sam fakt, że chłopski przywódca ludowy pojawia się coraz częściej w mediach był 

dla wielu dużym zaskoczeniem, a rosnące poparcie przed wyborami prezydenckimi w 2000 

roku rodziło wątpliwości kim tak naprawdę jest Andrzej Lepper – rolnikiem walczącym  

o innych czy sterowanym przez kogoś człowiekiem. Takie wątpliwości wyrażał między 

innymi Piotr Żak, rzecznik prasowy AWS, który mówił: „Trzeba się zastanowić kim 

naprawdę jest Lepper i skąd ma pieniądze. W jaki sposób utrzymuje w Warszawie dobrze 

wyposażone biuro, skąd bierze ludzi? Na blokadach dochodziło do bulwersujących 

wypadków niszczenia pojazdów osób, które chciały je ominąć. Potem okazywało się, że   

                                                 
10 S. Drelich, op. cit., s. 139. 
11 D. Dolińska, Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009, s. 182. 
12 S. Drelich, Historia przez Leppera pisana, „Dialogi polityczne” 2005, nr 5-6, s. 73. 
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w  kilku  miejscach  takich  wyczynów dopuszczały się te same osoby: „rolnicy z telefonami 

komórkowymi”13. Oficjalnie Samoobrona finansowana była ze składek członków związku, 

jednak tajemnicą poliszynela był fakt odstępowania od blokowania dróg za odpowiednią 

opłatą, która zasilała budżet partii.  

Sam Andrzej Lepper nigdy nie ukrywał swoich ambicji politycznych sięgających 

najwyższych stanowisk w państwie: „jeśli społeczeństwo tak zadecyduje i będę widział taką 

wolę i poparcie”. Jako, że stary wizerunek nie mógł przysporzyć wiele popularności a poza 

tym nie licował z takimi urzędami jak np. posła, Andrzej Lepper po zmianie image’u może 

czuć się dużo pewniej, do tego nauczono go odpowiedniego zachowania – te fakty plus 

zdobyta popularność powodują, że zaistnienie w polityce przez duże „P” staje się całkiem 

realne. Andrzej Lepper bazując na dawnych (np. przynosi zgłoszenie swojej kandydatury do 

PKW, w czasie gdy był ścigany listem gończym, chwaląc się dziennikarzom, że nie ukrywa 

się przed się policją) metodach i nowych atrybutach, przechodzi próbę: w wyborach 

prezydenckich otrzymując ponad 3% poparcia (piąty wynik).  

Zmiany te mogły mieć pewien wpływ na wyniki wyborcze. Wcześniej bezskutecznie 

próbował dostać się do Sejmu, udało się to po zmianie image’u w 2001 roku. Być może to 

właśnie dzięki „ucywilizowaniu” Lepper zyskał wyborców nie tylko wśród rolników, ale 

również mieszkańców mniejszych miast.  

Kampanię do następnych wyborów prezydenckich Andrzej Lepper zaczyna z zupełnie 

innej pozycji. Po czterech latach w Sejmie, jego popularność jest w szczytowym okresie. Jako 

parlamentarzysta ma możliwość łatwego skupiania codziennej uwagi mediów. W tym celu nie 

musi już blokować dróg – wszystkie swoje apele do rządzących wygłasza na forum sejmu 

(praktyki ulicznych strajków stosuje nadal, choć rzadziej). Dzięki możliwości komentowania 

poczynań Rady Ministrów na bieżąco, jego działania mają charakter bardziej merytoryczny  

– chociaż są podobnie dosadne, czasami agresywne jak wcześniej. Z mównicy sejmowej, 

rzuca w stronę obozu rządzącego wiele ostrych słów: „morderstwo na raty”, „rząd judeo-

polonijny”, „naród się z wami rozliczy”14. Dzięki temu, że Lepper jest politykiem barwnym, 

cieszy się sporym zainteresowaniem mediów, co pozwala na nieustanną promocję. Chociaż  

w tej kadencji było kilka afer związanych z Samoobroną (np. sfałszowane podpisy Renaty 

Beger), afery rządowe powodują, iż te związane z partią Leppera przechodzą bez większego 

echa. Cztery lata w opozycji wyraźnie zaprocentowały, zwłaszcza jeżeli chodzi o poparcie dla 

Andrzeja Leppera (czego dowodem jest wynik wyborów prezydenckich). Teraz popiera go 

                                                 
13 A. Hyży, Trybun Ludu, „Wprost” 1999, nr 7, s. 24. 
14 S. Drelich, Liberalizm w żargonie politycznym Andrzeja Leppera, „Dialogi Polityczne” 2004, nr 2.  
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nie tylko spora część wiejskiego i małomiejskiego elektoratu, zyskał popularność we 

wszystkich obszarach kraju. W kampanii Lepper oprócz zjednywania wszelkich grup 

roszczeniowych, sięga po nowe metody i nowe twarze. Są to ludzie niezwiązani z dawnymi 

strajkami i blokadami (np. Sandra Lewandowska), mający przynieść odświeżenie. Są też 

celebryci – zespół Ich Troje, Mariusz Pudzianowski, wszystko to ma przyciągać jeszcze 

więcej niż przedtem wyborców15.  Nowe wybory, nowe hasło: „Człowiek z charakterem”, 

nowy wynik. Szef Samoobrony otrzymuje ponad 15% poparcia, co daje trzeci rezultat. Jak na 

kandydata tak kontrowersyjnego i z kryminalną wręcz przeszłością – jest to zaskakujący 

wynik i wielki sukces.   

Dzięki obecności w parlamencie, Lepper stał się częściej obecny w mediach. Jednak 

wraz z upływem kadencji Andrzej Lepper zaczął ograniczać swoje kontrowersyjne 

wystąpienia pozostając przy słynnym „Balcerowicz musi odejść”, które stało się znakiem 

rozpoznawczym. Udział w blokadach i happeningach częściowo ograniczać zaczęły toczące 

się postępowania sądowe. Rozpoczęła się walka o reelekcję. Andrzej Lepper coraz częściej 

pokazywał się bez charakterystycznego krawata, prawdopodobnie chcąc wizerunkowo odciąć 

się od reszty partii, pokazać, że jest zdecydowanym liderem16. Jednocześnie zdał sobie 

sprawę, że elektorat złożony wyłącznie z mieszkańców wsi nie pomoże spełnić marzeń  

o zdobyciu władzy. Pojawianie się Leppera w programach śniadaniowych, programach 

rozrywkowych czy występy w filmie Gulczas, a jak myślisz, ma pomóc zyskać przychylność 

większej rzeszy wyborców. 

Zmiana ta zaowocowała, jak już wspomnieliśmy, świetnym wynikiem w wyborach 

prezydenckich, ale również kolejnym sukcesem w wyborach parlamentarnych. Samoobrona  

z Andrzejem Lepperem na czele wchodzi do rządu.  

Od tego momentu Andrzej Lepper, jako wicepremier i minister rolnictwa, staje  

po przeciwnej niż dotąd stronie – do tej pory był tym, który walczył z rządami – kontestował 

elity rządzące. Teraz sam wspiął się na sam szczyt, co kompletnie zmieniło jego „optykę”. 

Jednak czasy Leppera w rządzie nie należą do spokojnych – są przesiane ciągłymi konfliktami 

w koalicji (skutkiem jest m.in. przerwa w sprawowaniu urzędu wicepremiera od 22. września 

do 16. października 2006 roku). Sam wizerunek Andrzeja Leppera ulega widocznemu 

ociepleniu, demonstruje swoją aktywność sportową. Jeszcze częściej bywa w różnych 

„pozapolitycznych” programach telewizyjnych, pokazuje nawet swój dom od środka. 

Zasadniczą jednak zmianą jest zmiana retoryki, spowodowana przejściem „na drugi biegun”:   

                                                 
15 B. Ociepka, Kampanie wyborcze w mediach – doświadczenie niemieckie, Katowice 2000, s. 57. 
16 A. Lepper, Zawsze popierałem kapitał, „Puls Biznesu” 2005, nr 18/11. 
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„Szokujące! Nie poznajemy pana... Kilka miesięcy temu, nawet tygodni, mówił pan coś 

zupełnie innego. I innym tonem. Biznesmeni drżeli, a głosowali na pana głównie 

niezadowoleni, biedni, przegrani... Panowie, nie oszukujmy się... W kampanii trzeba rzucać 

proste hasła, by dotrzeć do ludzi. Pewne rzeczy wyostrzyć, podkreślić...”  - tak o swojej 

skuteczności i populizmie w kampanii wyborczej Andrzej Lepper opowiadał Pawłowi 

Moskalewiczowi i Jackowi Ziarno w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu”17.                                                             

Jednak te pozytywne zmiany nie pociągnęły za sobą pozytywnych zmian politycznych  

– wręcz odwrotnie. Szereg afer doprowadza do zerwania koalicji, a w konsekwencji  

– wypadnięcia Andrzeja Leppera z politycznych szczytów. Bezskuteczne okazały się próby 

odbudowy pozycji Samoobrony na arenie politycznej. Nieudane kampanie wyborcze  

i rosnące długi sprawiły, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo w swoim warszawskim 

biurze.  

Przykład Andrzeja Leppera pokazuje wyraźnie jak wizerunek może wpływać na 

politykę. Z człowieka, z którym bali się rozmawiać przedstawiciele administracji państwowej, 

stał się wicepremierem rządu. Zmieniając swój image stał się „zjadliwy” dla elektoratu,  

do tamtej pory odległemu. Niewątpliwie samo wytrenowanie zachowania, zmiana ubioru  

i stylizacji nie odegrałaby tak dużej roli bez cech wrodzonych, jakie posiadał Andrzej Lepper. 

Jego charyzma, a także bezkompromisowość nie znajdowały jednak często odpowiedniego 

poparcia wśród działaczy partyjnych. Lider, jakim był Andrzej Lepper. nie miał zaplecza 

partyjnego oraz eksperckiego na odpowiednim poziomie, co skutkowało wplątaniem się  

w liczne afery. Chęć szybkiego zdobycia pozycji, a także finansów, doprowadził do upadku 

Samoobrony.  
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Diana M. Mościcka1 

 

 

Aktywność polskich partii politycznych i polityków w internecie  

– wybrane zagadnienia 
 

 

Polskie organizacje polityczne po 1989 roku musiały przystosować się do nowych 

warunków gry politycznej, poddać się mechanizmom marketingowym oraz spełnić dzisiejsze 

wymogi konkurencyjności i częściej pojawiać się w mediach. Na arenie politycznej trwa cały 

czas bój o sprawowanie władzy, w której zamiennie jedni są zwycięzcami, a drudzy 

przegranymi. Scena polityczna cały czas ewoluuje, politycy muszą więc umiejętnie 

wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję oraz nową przestrzeń do komunikacji  

z wyborcami2. Istota komunikowania politycznego3 dla społeczeństwa i demokracji wynika  

z dwóch przesłanek: „po pierwsze, z konieczności ciągłej walki i zdobywania zaufania ludzi 

przez władzę polityczną, poszukiwania akceptacji dla swoich decyzji i działań oraz po drugie, 

z wrastających możliwości partycypacji masowej publiczności w kampaniach politycznych, 

wydarzeniach i kampaniach wyborczych, co nie byłoby możliwe bez informacji medialnej”4. 

Współczesne społeczeństwo przystosowało się do nowych wymogów, narzędzi, kanałów oraz 

sposobów komunikowania. Tego samego musieli nauczyć się politycy.   

Działania medialne partii politycznych oraz ich członków sprowadzają się do: 

zaistnienia w świadomości, przekonania wyborców, zdobycia zaufania oraz głosów poparcia.  

A ponieważ wszystkie partie, które w sposób legalny dążą do zdobycia i sprawowania 

władzy, muszą dysponować poparciem społecznym, owo poparcie może przybierać formę 

bierną lub czynną. Poparcie bierne odnosi się do wszystkich członków społeczeństwa i ma 

miejsce zwykle podczas wyborów. Zaś poparcie czynne związane jest z członkostwem  

w danym ugrupowaniu politycznym i zachodzi wtedy, gdy do partii wstępują najaktywniejsi 

jej zwolennicy, którzy poprzez swoje uczestnictwo wpływają na zwiększenie roli danej 

partii5. Wszystko to, ma skutkować uzyskaniem podstawowego i najważniejszego celu partii 

politycznych, jakim jest zwycięstwo wyborcze. Aby to poparcie zdobyć, następnie 

                                                 
1 Diana Marta Mościcka, doktorantka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie.  
2 Proces komunikowania się jest ciągłym i permanentnym procesem zmian natężenia, jakości i form relacji 

między ludźmi oraz otaczającym ich środowiskiem. Na skutek silnie oddziałujących na człowieka zjawisk  

i bodźców, w tym technologicznych, stanęliśmy (zostając niejako zmuszeni) przed obliczem komunikowania 

zapośredniczonego przez internet. Zob. K. Burno, Blog, jako nowa forma komunikowania politycznego na 

przykładzie blogów polityków Platformy Obywatelskiej (2004-2010), Toruń 2013, s. 5. 
3 Istota komunikowania politycznego według T.R. Dye’a i L.H. Zeiglera.  
4 Za: S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005, s. 9.  
5 J. Podobas, Public relations, jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011, s. 19.  
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zgromadzić i co najważniejsze, utrzymać, partie polityczne muszą współpracować  

z mediami.  

Media są silnie uwikłane w politykę, ponieważ z jednej strony funkcjonują na usługach 

polityki, a z drugiej same ją kreują6. To komunikatory dzięki odpowiedniemu 

wyeksponowaniu są w stanie nadać faktom polityczne znaczenie i to za ich pośrednictwem 

społeczeństwo dowiaduje się o programach partii politycznych oraz przedsięwzięciach 

konkretnych polityków, zabiegających o społeczne poparcie. W związku z tym media 

odgrywają kluczową rolę w komunikacji politycznej oraz formułowaniu opinii publicznej7. 

Natomiast aktywność mediów jest ważnym zjawiskiem społecznym i znacząco wpływa na 

wyniki wyborów, czyli kształt dzisiejszej polityki.  

Media chętnie podejmują się relacjonowania newsów przygotowanych przez sztaby, 

doradców public relations oraz specjalistów od marketingu politycznego, bez względu na to, 

czy są to obszerne konwencje, zebrania, wiece, obrazki z podróży służbowych lub 

prywatnych, czy tylko krótkie oświadczenia8, formułowane i zamieszczane przez 

dziennikarzy, marketingowców lub samych polityków. Wydarzenia te, stały się jednocześnie 

doniesieniami medialnymi, a te są wynikiem mechanizmów kreacji pseudowydarzeń, które 

zwłaszcza w internecie pozbawione są merytorycznej i szczegółowej analizy, zaś oparte są 

przede wszystkim na kryteriach wizualnej lub werbalnej atrakcyjności przekazu9.   

Współcześnie politycy są pokazywani nie tylko w telewizji, radiu, prasie, na bilbordach, 

plakatach oraz podczas bezpośrednich spotkań z wyborcami. Obecnie, do promowania siebie  

i swoich przedsięwzięć, wykorzystują oni nowoczesne technologie, zwłaszcza globalną sieć 

internetową, tworząc strony internetowe, blogi10, witryny i konta na serwisach 

społecznościowych, występując w telewizji internetowej, wykupując płatną reklamę  

w serwisach www oraz udzielając się na forach11. Korzystanie z internetu wymaga 

konieczności zachowania ciągłości i systematyczności w poczynaniach poszczególnych partii 

politycznych oraz polityków. Kreowanie wizerunku drogą multimedialną, jest szansą oraz 

przyszłością promocji wizerunku i pozyskiwania elektoratu partii politycznych. Sieć 

wirtualna jest najszybciej zmieniającym się globalnie medium. Zadaniem specjalistów  

                                                 
6 K. Czuba, Media i władza, Warszawa 1995, s. 163. 
7 M. Sobolewski twierdził nawet, że mass media są istotnym środkiem „przodownictwa opinii”; zob.  

M. Sobolewski, Reprezentacja w ustroju współczesnych demokracji burżuazyjnych, Kraków 1962, s. 147.    
8 W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2007, s. 159. 
9 Ibidem.  
10 Waldemar Pawlak – były premier RP i szef PSL był jednym z pierwszych polityków prowadzących bloga  

w latach 90. w Polsce.  
11 Marketing polityczny w internecie, http://www.heuristic.pl/blog/e-marketing/Marketing-politycznych-w-

internecie;163.html (dostęp 15.12.2016). 
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od komunikowania politycznego jest stworzenie poczucia, że wyborca – internauta nie jest 

jedynie oglądającym, a „aktywnym współtwórcą biuletynów informacyjnych, chętnym do 

dyskusji i komentowania”12. To pozwala zjednać sobie potencjalny elektorat. Z kolei dla 

zaplecza partyjnego aktywność w przestrzeni internetowej stanowi „bezcenne źródło wiedzy 

o nastrojach społecznych”13, umożliwia szybką reakcję na dane wydarzenia oraz ewentualną 

modyfikację scenariusza komunikacyjnego i promocyjnego.    

 

Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne i polityków 

Za początek „politycznego” wykorzystania internetu uznaje się 1994 rok, w którym 

zorganizowano pierwszą w dziejach internetu debatę między kandydatami na urząd senatora 

USA. W tym samym czasie ówczesny premier Szwecji Carl Bildt wysłał do prezydenta USA 

Billa Clintona pierwszy oficjalny e-mail14. Co ciekawe współcześnie nieodpowiednie  

w treści e-maile oraz nieprzemyślane wpisy na portalach społecznościowych mogą być jedną  

z przyczyn porażki wyborczej (np. Hilary Clinton w 2016 roku). Ponadto „cyberprzestrzeń 

stała się przedmiotem fascynacji i nadziei na rewolucyjne zmiany polityczne, ale też dostarcza 

wiele wątpliwości i obaw co do rzeczywistych konsekwencji nowych możliwości”15.  

To właśnie dzięki różnorodnym portalom można wyszukać i odnaleźć informacje o aktorach 

politycznych, wymienić z innymi użytkownikami poglądy polityczne, podyskutować lub 

szybciej i łatwiej skontaktować się z przedstawicielami danej partii. Dzięki temu internet jest 

skutecznym narzędziem planowania public relations ze środowiskiem zewnętrznym, dlatego 

partie i ich członkowie powinni systematycznie wykorzystywać metody dostępne w tym 

medium np. do promocji swego wizerunku oraz stałego informowania społeczeństwa o swojej 

działalności.  

Ostatni przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow stwierdził, że „bez wątpienia internet 

oferuje wiele możliwości, ponieważ pomaga rozwijać demokrację i sprawia, że ludzie są 

bardziej aktywni w tworzeniu decyzji bezpośrednio wpływających na ich życie”16. Z kolei 

Leszek Balcerowicz, wskazał kilka nowych możliwości, które daje sieć internetowa: „przede 

wszystkim jest to niezwykle bogate źródło informacji, łatwo dostępne i tanie. Po drugie, 

internet to bardzo szybki środek komunikacji, czyli wymiany tych informacji”17. Te „dwie 

                                                 
12 I. Podobas, Public relations..., op. cit., s. 170.  
13 Ibidem.  
14 Ibidem, s. 168. 
15 A. Rothert, Wirtualna projekcja rzeczywistości, Warszawa 2001, s. 107.  
16 Zob. https://pl.wikiquote.org/wiki/Internet (dostęp 15.12.2016). 
17 L. Balcerowicz, Globalne Davos, „Wprost” 2000, nr 7, https://www.wprost.pl/tygodnik/7373/Globalne-

Davos.html (dostęp 15.12.2016).  
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cechy powodują, iż odległość przestaje być barierą w rozwoju stosunków międzyludzkich,  

w tym gospodarczych”, a ponadto możliwe jest rozwiązanie określonego problemu przez 

zespół złożony z osób mieszkających w różnych miejscach na świecie”18. Były prezydent 

Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, już wiele lat temu powiedział: „kiedy obejmowałem 

urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web (www). 

Teraz nawet mój kot ma swoją stronę”19. To obrazuje jak ogromny postęp zrobiły media  

w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oraz wskazuje imponującą, i stale rosnącą siłę internetu. 

W związku z tym nie może dziwić fakt, że partie polityczne oraz politycy coraz sprawniej 

korzystają z tego medium.     

Według statystyk 79% gospodarstw domowych w Europie ma połączenie  

z internetem20, zaś 64% Europejczyków posiada smartfon lub tablet, a to powoduje, że coraz 

więcej ludzi ma możliwość nieskrępowanego korzystania z sieci internetowej. Wyniki 

Diagnozy Społecznej, wskazują, że ponad 70% polskich gospodarstw domowych posiada 

dostęp do internetu21. Ponadto coraz większa liczba Polaków korzysta z mobilnego dostępu22 

do internetu. Jak dowodzą badania, to właśnie internauci deklarują większe niż pozostali 

Polacy zainteresowanie polityką i jednocześnie częściej biorą udział w wyborach. Dlatego 

faktem jest, że liczba polityków, decydujących się na przeniesienie dialogu ze swoimi 

wyborcami właśnie do internetu wzrasta. Wpływa na to specyfikę tego medium, wynikającą  

z tego, że ilość aktualnych ofert komunikacyjnych dostarczanych przezeń jest dużo większa 

niż w przypadku radia, prasy czy telewizji. Ważne jest, że narzędzia, które pozwalają na 

funkcjonowanie online, wymagają zaledwie podstawowej wiedzy o internecie oraz rynku 

medialnym, gwarantując darmowy przekaz, pełną autonomię doboru przekazywanych treści 

oraz możliwość mniej sformalizowanej komunikacji z elektoratem (tak pożądaną  

przez środowisko polityczne)23. Poza tym to w internecie można najszybciej i stosunkowo 

najtaniej wyszukać konkretnych informacji o politykach i partiach. Stąd należy pamiętać  

o tym, aby politycy zaznajomili się z możliwościami, jakie oferuje internet i mądrze  

z nich korzystali.  

                                                 
18 Ibidem.  
19 https://pl.wikiquote.org/wiki/Internet (dostęp 15.12.2016). 
20 Według analiz, wśród osób, które używają internetu jest więcej głosujących w wyborach niż proporcjonalnie  

w całym społeczeństwie.  
21 Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu 

Społecznego, Warszawa 2015, s. 23, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp 

15.12.2016).  
22 Ibidem.  
23 Więcej: D. Mościcka, Internet jako miejsce komunikacji i promocji współczesnych polityków, [w:] 

Wieloaspektowość badań kluczem do rozwoju nauk o polityce, red. P. Łubiński, Kraków 2016, s. 99-112. 
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Strony internetowe aktorów politycznych 

Dziś śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że najpopularniejsza wyszukiwarka 

internetowa Google, odgrywająca zasadniczą rolę w tworzeniu wizerunku online, 

wyobrażenia i reputacji partii oraz polityków, wpływa na procesy demokratyczne24. Dzieje się 

tak za sprawą imponującej ilości informacji, które nam ekspresowo wyszukuje. Po wpisaniu 

nazwy partii lub imienia i nazwiska konkretnych polityków, pojawia się zwykle kilkaset 

tysięcy linków do stron prezentujących informacje o tematyce politycznej. Gdy wpisujemy 

w ową wyszukiwarkę np. hasło25: Jarosław Kaczyński (PiS) – wyświetla nam się informacja  

o odnalezieniu 1 260 000 wyników; Grzegorz Schetyna (PO) – 1 360 000; Ryszard Petru 

(Nowoczesna) – 499 000 wyników; Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) – 262 000 oraz 

Paweł Kukiz (Kukiz15) – 1 540 000. Informacje te, w pewnym stopniu mogą odzwierciedlać 

sondażowe wyniki poparcia dla tych polityków oraz partii, z których wywodzą się. 

Z punktu widzenia systemu polityki, oczywiście najważniejsza rola internetu zawiera 

się w trakcie cyklicznych kampanii wyborczych, kiedy to politykom zależy na jak 

najszybszym i częstym kontakcie z potencjalnymi wyborcami. Za pośrednictwem udziału 

obywateli w komunikacji online, zachodzącej między politykami/partiami politycznymi  

a społeczeństwem, można stworzyć katalog potrzeb i żądań obywateli wobec aktorów, 

występujących na scenie politycznej26.  

Politycy chcąc przedstawić swój życiorys, zademonstrować dotychczasowe osiągnięcia 

na polu zawodowym oraz prywatnym coraz śmielej tworzą swoje własne strony internetowe. 

Dzięki którym mogą szybciej, taniej oraz na większą skalę być w stałym kontakcie ze 

społeczeństwem27. 

Każda z pięciu (PiS, PO, Kukuz15, Nowoczesna oraz PLS), obecnie zasiadających  

w Sejmie RP ugrupowań politycznych prowadzi swoją stronę internetową. Ważne jest to, że, 

to co partia polityczna publikuje online, trafia bezpośrednio do opinii publicznej bez 

konieczności i potrzeby angażowania dziennikarzy oraz tradycyjnych mediów. Z drugiej 

strony internet skrywa wiele złych pokus, bo sprzyja m.in. anonimowej fali hejtu oraz nigdy 

„nie zasypia, nie wybacza oraz nie pozwala zapomnieć” o wpadkach i obietnicach. Ponadto 

politycy, niczym gwiazdy kina i kolorowych gazet, są częstymi bohaterami plotkarskich 

                                                 
24 P. Ziarek, Nowe media a polityka. Nowe formy komunikowania w obszarze polityki, [w:] Nowe media  

i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 43. 
25 Informacje zebrane na dzień 15.12.2016 r.  
26 Szerzej: T. Gajowniczek, Strony internetowe partii politycznych w trakcie wyborów – przykład Polski i 

Wielkiej Brytanii, [w:] Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-

Metryka, Toruń 2012. 
27 Szerzej: G. Browning, Elektroniczna demokracja, Warszawa 1997.  
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portali internetowych a ich wizerunek oraz powiedzenia prezentowane są w postaci 

prześmiewczych memów internetowych28.       

Zdarza się, że politycy zamieszczają kilka zdjęć, plakatów lub filmików, po to aby 

zaprosić internautów do wyrażenia swojej opinii oraz zagłosowania, na to, co według nich 

jest lepsze. Tym sposobem nie tylko dowiadują się, który plakat czy spot wzbudza więcej 

emocji, ale również pobudzają, mobilizują i angażują swoich odbiorców. Internauci wówczas 

inwestują swój czas, swoje myśli i skupienie na konkretnym ugrupowaniu politycznym lub 

polityku, co jest zręcznym zabiegiem marketingowym, ponieważ kolejne osoby zostały 

włączone do kręgu sympatyzującego z daną partią. A to jest właśnie tym czymś, czego  

w telewizji oraz prasie, nie da się zrobić.  

Partia polityczne oraz jej członkowie na swoich stronach internetowych zamieszczają 

m.in. kalendarz - terminarz: najbliższych spotkań, występów medialnych, wyjazdów oraz 

danych kontaktowych. Opublikowany życiorys, z zaakcentowanymi zasługami dla państwa, 

nauki lub społeczeństwa, zwykle opatrzony jest bogatą galerią zdjęć. Część polityków dodaje 

również informacje o swoich bliskich, własnych zainteresowaniach oraz planach na 

przyszłość.  

 

Politycy w social media 

Stale rosnąca popularność mediów społecznościowych (ang. social media) 

spowodowała, że dotychczasowe, czyli tradycyjne media, nie mają już monopolu na 

kształtowanie tematyki i kierunków dyskusji społeczno-politycznej. Facebook, Twitter czy 

Instagram są zarówno dla polityków, opinii publicznej, jak i dziennikarzy nowym narzędziem 

i źródłem pozyskiwania różnych informacji (oficjalnych i nieoficjalnych, prywatnych  

i publicznych itd.). To portale, które pozwalają bez przerwy śledzić wypowiedzi i wydarzenia 

najważniejszych osób w kraju. Social media to wirtualne miejsca, w których można 

zaprezentować swoje poglądy, kreować wizerunek, nawiązywać i umacniać znajomości oraz 

komunikować się z innymi. Popularność na portalach społecznościowych staje się coraz 

bardziej pożądana przez polityków. 

Najpopularniejszymi mediami społecznościowymi są: Facebook oraz Twitter, które  

z kolei są kombinacją różnych form komunikacji, od masowej do interpersonalnej, publicznej 

                                                 
28 Maciej Zaremba definiuje mem internetowy jako „dowolny fragment informacji, rozpowszechniany  

i powielany przy użyciu aktualnie funkcjonujących technologii komunikowania w Internecie (rozumianym jako 

globalna przestrzeń wirtualna)”. Zob. M. Zaremba, Memy internetowe (2010-2011), „Media i Społeczeństwo” 

2012, nr 2, s. 61, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdf (dostęp 15.12.2016). 
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i prywatnej29. Ich głównymi cechami są mobilność, wszechstronność, natychmiastowość oraz 

popularność. Politycy w sposób szczególny traktują social media, głównie jako formę 

nowoczesnej komunikacji z opinią publiczną oraz forum wymiany opinii. Konta partii 

politycznych mają zdecydowanie charakter informacyjny i promocyjny, podobnie jak część 

kont polityków, choć niektórzy preferują prywatny charakter, mający pokazać tzw. „ludzką 

twarz” danej osoby30.    

Twitter oraz Facebook postrzegane są przez partie polityczne w kategorii narzędzia 

niemal bezpośredniej i ekspresowej komunikacji z otoczeniem. Małgorzata Adamik-Szysiak 

wskazuje, że te „mikroblogi służą podmiotom politycznym do bieżącego przeglądania opinii 

innych na tematy związane zwłaszcza z politykami i polityką”31. Ponadto tematyka 

publikacji, zamieszczanych przez same partie polityczne i jej członków, służy autopromocji 

oraz śledzeniu i krytykowaniu poczynań konkurentów politycznych32.        

Według analiz członkowie partii politycznych coraz częściej zakładają konta na 

portalach społecznościowych. Jak pokazuje wskaźnik reprezentacji politycznej, z Facebooka 

korzysta dziś około 85% polityków, z Twittera 50%, z YouTube 40% oraz Google+ 27%33. 

Niestety nieco gorzej jest z ich aktywnością na tych portalach. Zdarza się, że politycy, są 

aktywni w social mediach, jedynie podczas kampanii wyborczej (m.in. Ryszard Terlecki34, 

którego profil na Twitterze ostatni wpis zanotował w połowie 2015 roku, a na twitterowym 

koncie Pawła Kukiza35 brakuje nowych aktualizacji).  

Barack Obama (niekwestionowany „polityczny” lider internetu) ma dziś na swoim 

Facebooku ponad 52  463 000 „polubień”. Wśród polskich polityków najwięcej tzw. „lików” 

zdobyli36: Janusz Korwin-Mikke (773 498), Andrzej Duda (514 880), Paweł Kukiz (392 131), 

Ryszard Petru (226 496), Bonisław Komorowski (202 251) oraz Beata Szydło (124 869).  

Z kolei na Twitterze systematycznie i aktywnie profile prowadzą m.in. członkowie37:   

                                                 
29 L. Rudzińska, Twitter jako skuteczne narzędzie w pracy dziennikarza, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej 

przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015, s. 203.  
30 Ibidem, s. 223. 
31 M. Adamik-Szysiak, Polska partia polityczna na twitterze – studium przypadku, „e-Politykon” 2015, nr XVI,  

s. 28. 
32 Ibidem, s. 29.  
33 Dane: Ośrodek Badań Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, http://oapuw.pl/relacja-z-konferencji-

naukowej-pt-komunikacja-polityczna-w-internecie-11-04-2014/ (dostęp 15.12.2016); zob. Polsat News, 

https://www.youtube.com/watch?v=h3kNpWvN3tQ (dostęp 15.12.2016). 
34 Zob. https://twitter.com/ryszardterlecki (dostęp 15.12.2016). 
35 Zob. https://twitter.com/pkukiz?lang=pl (dostęp 15.12.2016). 
36 Informacje zebrane na dzień 15.12.2016 r. 
37 Informacje zebrane na dzień 15.12.2016 r. 
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- PO: Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Joanna 

Mucha, Tomasz Siemoniak, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz, Sławomir Neumann, Andrzej 

Halicki oraz Sławomir Nitras;  

- PiS: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Paweł Szefernaker, 

Beata Mazurek, Zbigniew Ziobro, Jacek Sasin oraz Jan Maria Jackowski; 

- Kukiz15: Paweł Kukiz, Stanisław Tyszka, Marek Jakubiak, Piotr Apel, Tomasz Jaskóła oraz 

Jakub Kulesza; 

- Nowoczesnej: Ryszard Petru, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Katarzyna Lubnauer, Joanna 

Schmidt, Joanna Scheuring-Wilegus, Monika Rosa oraz Adam Szałapka;   

- PSL:  Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Piechociński, Urszula Pasławska oraz Jakub 

Stefaniak. 

Mimo zaangażowania w/w polityków w prowadzenie profili w mediach 

społecznościowych, wciąż jeszcze jest to mniejszościowa grupa wśród wszystkich 

parlamentarzystów, choć z roku na rok jest coraz lepiej.   

 

Podsumowanie 

Czynnikiem, który ma wpływ na zmianę charakteru polityki współcześnie, jest 

powszechność mediów. Dzięki mediom oczekuje się od polityków dużo więcej niż w czasach, 

gdy relacje medialne były cenzurowane lub całkowicie zakazane. Niestety to, co prezentują 

nam one na temat ugrupowań politycznych oraz ich przedstawicieli, pozostawia wiele  

do życzenia.  

W ustrojach demokratycznych rozgłos, popularność, celebryctwo oraz  funkcjonowanie 

online, stały się warunkiem sine qua non kariery w polityce. Polscy politycy nadal uważają, 

że należy robić przede wszystkim to, co zyska choćby chwilowy poklask (i przyciągnie 

elektorat) a nie prowadzić systematyczną i przemyślaną taktykę komunikacji na linii: partia 

polityczna - społeczeństwo lub polityk - obywatel.     

Polityka i media wzajemnie się potrzebują, ponieważ głównym celem podmiotów 

politycznych, jest zdobycie i utrzymanie władzy. A w tym kontekście media, zwłaszcza sieć 

internetowa, są dla nich najlepszym, najszybszym i najskuteczniejszym komunikatorem, 

narzędziem public relations i marketingu oraz nośnikiem reklamy i informacji.  

Jerzy Muszyński twierdzi, że media nie tylko „wspomagają polityków, prezentując ich 

społeczeństwu, tworząc i kształtując ich wizerunek, dorabiając to, czego im brakuje bądź 

ukrywając to, co mogłoby im zaszkodzić, lecz „urabiają” społeczeństwo, kształtując nastroje  

i odczucia ludzi, zachęcają do poparcia lub jego braku, określonej opcji politycznej  
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i reprezentującego ją polityka”38. Media stały się potężną siłą masowej komunikacji, 

potrafiącą kreować nowych bohaterów i mężów stanu, ale też niszczyć legendy oraz 

kompromitować, tych którym są przeciwne. Komunikatory wykonują całe spektrum, bardzo 

ważnych funkcji dla polityków. Bez wsparcia mediów żadna partia polityczna, ani 

poszczególni politycy nie uzyskają powszechnego poparcia. Dawniej politycy szli do 

telewizji, prasy, umawiali się na wywiady z dziennikarzami czy organizowali konferencje 

prasowe – to wszystko oczywiście, nadal funkcjonuje, ale internet bardzo pomógł skrócić 

czas i zmniejszył dystans i ilość pośredników, przekazujących informacje bezpośrednio od 

polityków do społeczeństwa.    

Pomijając szczegółowe prognozy, należy stwierdzić, że w obecnym stuleciu wyraźnie 

dominuje tendencja do komercjalizacji i mediatyzacji trybu życia społeczeństw, co 

bezpośrednio wpływa na zmianę typu obywatela i wyborcy, który na podstawie informacji 

politycznych i personalnych kreowanych przede wszystkim przez globalną sieć internetową, 

bez większego wysiłku intelektualnego, kształtuje swój obraz polityki oraz podejmuje decyzje 

wyborcze. Niesie to za sobą konieczność większego zaangażowania ze strony ugrupowań 

politycznych i podejmowania systematycznych działań w kontaktach z mediami.   

 Internet, jako niezwykle potężne medium, dostarcza szerokich i obiecujących 

możliwości użytkowania, mimo, że wzbudza wiele kontrowersji i niepewności, co do 

politycznych skutków wykorzystywania go w komunikowaniu politycznym. Obecność  

w sieci to dla polityków z jednej strony atrakcyjny nośnik reklamy i promocji, ale z drugiej 

jest to pewnego rodzaju nowa kultura interakcji. A przecież jeszcze kilka lat temu śmiało 

można było powiedzieć, że polscy politycy nie wykorzystują należycie potencjału internetu39, 

dzisiaj zauważalnie to się zmienia. Nie bez kozery kilkanaście lat, które upłynęły od 

upowszechnienia się internetu oraz zanotowania ponad półtora miliarda jego użytkowników 

na całym świecie40 pozwala wysnuć wiosek, że właśnie to medium, jak żadne inne rozwija się 

najszybciej i permanentnie. W związku z tym sfera wykorzystywania sieci w procesach 

politycznych i jej wpływ na kształt współczesnej polityki na gruncie państwowym oraz 

międzynarodowym powinna być stale monitorowana i analizowana. Przecież już dziś można 

zauważyć, że internet stał się globalnym źródłem informacji politycznej i najbardziej 

                                                 
38 J. Muszyński, Marketing polityczny, Warszawa 1999, s. 47. 
39 M. Bogusz, Polskie partie polityczne w sieci. Dlaczego jej nie wykorzystują? [raport], 05.12.2014, 

http://socialpress.pl/2014/12/raport-polskie-partie-w-sieci-dlaczego-jej-nie-wykorzystuja/ (dostęp 05.12.2016). 
40 L. Porębski, Internet jako remedium na kryzys demokracji. Historia pewnego złudzenia, [w:] Media 

 a komunikowanie polityczne, red. M. Sokołowski, Toruń 2009, s. 254.   

http://socialpress.pl/author/marlenabogusz/
http://socialpress.pl/2014/12/raport-polskie-partie-w-sieci-dlaczego-jej-nie-wykorzystuja/
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bezpośrednią płaszczyzną komunikacji na linii: władza, partia polityczna, polityk a człowiek, 

obywatel, społeczeństwo.    

Jak zostało zaakcentowane w tekście, internet, a głównie strony internetowe oraz media 

społecznościowe stwarzają nowe możliwości komunikacji, promocji i powszechności całej 

scenie politycznej. Zdaniem Olgierda Annusiewicza „politycy, którzy w ostatniej chwili 

orientują się, że nie ma ich w internecie, bardzo dużo tracą”. Internet bezsprzecznie  

jest medium przyszłości41, dlatego ważnym jest aby, nasi rządzący – partie polityczne oraz 

politycy, byli dostępni online niż offline.   
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Kamil Sygidus1 

 

„Nowe media” w kontekście rewolucji arabskich z 2011 roku 

  

„Przypuszczam, że dzisiejszej nocy wielu królów i autokratów – od Afryki Północnej, 

po Birmę i Pekin, jest zaniepokojonych. I to nie tylko dlatego, że dyktator obalony został 

przez własnych obywateli. To zdarzało się już wcześniej. Przyczyną jest sposób w jaki tego 

dokonano i łatwość z jaką może być on naśladowany. Tym co uczyniło ten egipski ruch 

demokratyczny tak potężnym, jest jego prawomocność. Zapoczątkowany został przez 

młodych, a możliwy dzięki Facebookowi i Twitterowi (…)”2.  

Cytowany fragment pochodzi z artykułu Thomasa L. Friedmana, znanego publicysty 

opiniotwórczego dziennika „The New York Times”. Materiał ten ukazał się 11 lutego 2011 

roku pod tytułem Postcard From a Free Egypt, zaś jego optymistyczny ton wpisywał się 

w panujące wówczas nastroje znacznej części obserwatorów, którzy w zapoczątkowanych 

w Tunezji, a kontynuowanych chociażby w Egipcie przemianach, doszukiwali się początku 

szybkiej demokratyzacji całego regionu bliskowschodniego. Dostrzeżono także istotną rolę, 

jaką w tym procesie odegrały m.in. telefonia komórkowa, multimedialne urządzenia takie jak 

smartfony, aparaty cyfrowe, tablety, a także nowy rodzaj mediów o charakterze 

społecznościowym. Wael Ghonim – urodzony w Kairze inżynier komputerowy, regionalny 

kierownik ds. marketingu koncernu Google oraz internetowy aktywista3, manifestacje 

w Egipcie określił mianem „Rewolucji 2.0”4, odnosząc się w oczywisty sposób do 

wykorzystania przez demonstrantów nowoczesnych technologii. Uznawany za lidera i symbol 

protestów na placu Tahrir w Kairze, a także zaliczony przez magazyn „Time” do grona 

100 najbardziej wpływowych ludzi świata w 2011 roku Ghonim, używając tego określenia 

zasugerował, iż czynnikiem, który w głównej mierze pozwolił manifestantom osiągnąć swoje 

cele w przeciwieństwie do wcześniejszych tego typu wydarzeń w regionie, były właśnie 

wyżej wymienione narzędzia masowego komunikowania.  

                                                 
1 Kamil Sygidus, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie.  
2 T. L. Friedman, Postcard From a Free Egypt, [online] “The New York Times” z 11.02.2011 r., 

http://www.nytimes.com/2011/02/11/opinion/11-web-friedman.html?gwh=E8348F66707A4A7D58CCD5B9BD 

C03008 (dostęp 22.05.2013). 
3 J. Pepitone, Wael Ghonim to leave Google, start NGO in Egypt, “CNN Money”, 25.04.2011, 

http://money.cnn.com/2011/04/25/technology/wael_ghonim_leaves_google/ (dostęp 23.05.2013). 
4 http://www.ted.com/talks/wael_ghonim_inside_the_egyptian_revolution.html (dostęp 23.05.2013). 
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Nasuwa się zatem pytanie, czy zgodnie z cytowaną opinią Thomasa L. Friedmana oraz 

forsowaną przez Ghonima tezą o wykształceniu się nowego typu rewolucji, będziemy mieli 

do czynienia z coraz częstszym naśladowaniem wydarzeń z Tunezji, Egiptu oraz 

z pozostałych państw arabskich przez inne uciśnione narody na całym świecie? 

Czy rzeczywiście reżimy w Chinach, Birmie czy Iranie obawiają się omawianych mediów 

i związanej z nimi „Rewolucji 2.0”? A może potrafią je skutecznie neutralizować lub nawet 

wykorzystywać do swoich celów przeciwko społeczeństwu oraz w walce z opozycjonistami? 

Odpowiedź na powyższe, a także wiele innych pytań będzie możliwa dopiero po 

przeanalizowaniu zjawiska nowych środków masowego komunikowania, ustaleniu ich 

genezy oraz przyczyn wzrostu popularności, a także po dokonaniu ich kategoryzacji. Należy 

również dokładniej przyjrzeć się wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikowania 

w rewolucjach, które wywołane zostały protestami z przełomu 2010 i 2011 roku. Dopiero po 

przeprowadzonej w ten sposób analizie można będzie wysnuć wnioski na temat faktycznej 

roli mediów o charakterze społecznościowym w tego typu przemianach.  

 

„Nowe media” w teorii - terminologia, definiowanie, typologia oraz geneza 

„Nowe media”, „media społecznościowe”, „Web 2.0” czy nawet „Web 3.0” są 

zamiennie stosowanymi określeniami tego samego zjawiska. Wśród badaczy nie ma pełnej 

zgody co do używanej terminologii, lecz najczęściej używanymi są pierwsze dwa z wyżej 

wymienionych. Dwa ostatnie sformułowania należałoby natomiast odrzucić, gdyż odnoszą się 

one w zasadzie do kwestii technologicznych, nie oddając w pełni specyfiki tych zyskujących 

coraz większą popularność mediów. W terminologii anglojęzycznej funkcjonuje termin 

„Social Media”, więc jego polskim odpowiednikiem uznać należałoby „media 

społecznościowe”. Określenie to jednak w opinii niektórych specjalistów, poprzez 

tłumaczenie traci swój pierwotny sens. Wśród częstych błędów pojęciowych wymienić należy 

także utożsamianie pojęcia „mediów społecznościowych” przede wszystkim z serwisami 

społecznościowymi, które są kategorią od nich węższą. Paul Levinson zajmujący się 

omawianym zagadnieniem, dostrzega również, iż nie wszystkie nowe środki masowego 

komunikowania mają charakter społecznościowy. Są wśród nich także takie, które należałoby 

określić jako nieskierowane do szerszego grona odbiorców, a zatem jako indywidualne. 

Badacz ten proponuje wobec tego swój autorski termin – „nowe nowe media”, by odróżnić je 

od „nowych mediów”, jak dekadę temu określano m.in. protokół World Wide Web, pocztę 
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elektroniczną czy język HTML5. Andrzej Adamski w opracowaniu pt. Media  

w analogowym i cyfrowym świecie, podobnie jak Levinson dostrzega, iż wyrażenie „nowe 

media” stosowane było już w latach 80. XX wieku w stosunku do mediów, które łączyły  

w sobie cechy tradycyjnych, jak i nowych środków masowego komunikowania, a za nowe 

medium eksperci gotowi byli uznać niemal każde udoskonalenie mediów tradycyjnych.  

W jego opinii zakres tego pojęcia nieustannie zmienia się w czasie6. Problematyczność 

definiowania „nowych mediów” zauważa także Marta Dorenda-Zaborowicz, która  

w poszukiwaniu genezy ich powstania cofa się w czasie dalej nawet od Andrzeja Adamskiego 

twierdząc, iż pojęcie to funkcjonuje już od lat 60. XX wieku7. Pomimo zasygnalizowanych 

powyżej sporów i kontrowersji, najodpowiedniejszą nazwą obejmującą nowopowstałą gałąź 

mediów, wydaje się mimo wszystko termin „nowe media”, gdyż niezależnie od tego czy 

nazwiemy je w ten, czy zaproponowany przez Paula Levinsona sposób, przy tak 

dynamicznym rozwoju technologicznym, w niedługim czasie po prostu zostaną one 

zastąpione przez jeszcze nowsze i udoskonalone rozwiązania. Wówczas utracą status „tych 

nowych”, a z uwagi na odpowiednią perspektywę czasową, najprawdopodobniej będą już 

odpowiednio zdefiniowane.  

Pomimo, iż większość użytkowników Internetu korzysta jednocześnie z jednego, kilku 

bądź wielu rodzajów „nowych mediów”, to dla większości są one wciąż zjawiskiem trudno 

uchwytnym i słabo zdefiniowanym. Próby określenia „nowych mediów” podjęła się m.in. 

Marta Dorenda-Zaborowicz odwołując się do Leah Lievrouw i Sonii Livingstone, które 

charakteryzując je, połączyły ze sobą trzy grupy elementów: artefakty oraz urządzenia 

techniczne; działania, praktyki i zwyczaje oraz układy i organizacje społeczne powstałe 

wokół tychże urządzeń i praktyk. Niedoskonałość tej definicji dostrzegły jednak już same jej 

autorki zauważając, że opis ten odnieść można także do mediów tradycyjnych, przy czym 

zmianie ulegną wówczas desygnaty jej elementów. Dorenda-Zaborowicz przywołuje także 

bliższą jej definicję Tomasza Goban-Klasa, który już w 1999 roku „nowe media” określił jako 

media telematyczne będące połączeniem telekomunikacji z informatyką oraz najnowsze 

stadium technologii komunikacyjnych8. Inni badacze, w tym Jakub Nowak, proponują  

z kolei, by wobec braku zgody dotyczącej ich zakresu znaczeniowego stosować wyliczenie 

cech charakterystycznych. Bez wątpienia taką właściwością „nowych mediów” jest łatwość,  

                                                 
5 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 7. 
6 A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012, s. 92-93. 
7 M. Dorenda-Zaborowicz, Nowe media w służbie marketingu politycznego, [w:] Nowe media a praktyki 

komunikacyjne, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka, Kraków 2013, s. 53.  
8 Ibidem, s. 54. 
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z jaką każdy ich odbiorca stać się może jednocześnie producentem. Ten przymiot  

w połączeniu z horyzontalną forma komunikowania, która jest przeciwieństwem odgórnego 

kierowania komunikatów w mediach tradycyjnych sprawia, iż są one często nazywane 

„społecznościowymi”. Kolejnym wyróżniającym atrybutem „nowych mediów” jest 

zdecydowanie większe niż w mediach tradycyjnych sprzężenie zwrotne między nadawcą 

a odbiorcami komunikatu. Cechy te nakazują zatem wyraźnie odróżniać „nowe media” nie 

tylko od telewizji, radia czy prasy, lecz także od wcześniejszych zasobów Internetu 

kreowanych przez zinstytucjonalizowanych nadawców. Niektórzy piszą wręcz o kolejnym 

etapie w historii Internetu, jaki wyznaczają „nowe media”9. 

Duże trudności wywołuje także próba typologizacji najnowszej gałęzi mediów. O ile 

stosunkowo łatwo jest np. dokonać podziału prasy, o tyle „nowe media” często wymykają się 

tego typu wysiłkom. Paul Levinson, który podjął się tego zadania w Nowych nowych mediach 

dostrzegł, że można próbować tego dokonać w oparciu o wiele kryteriów, a i tak żadna 

z typologii nie będzie idealna i ostateczna. Jednym z omawianych przez niego sposobów 

podziału mediów nowego typu, jest ich separacja na: media koncentrujące się na piśmie 

(blogi, Wikipedia, Twitter itp.), takie, w których element audialny, wizualny bądź 

audiowizualny odgrywa rolę pierwszorzędną (Youtube, Second Life, Flickr, Photobucket), 

skupiające się na „pierwiastku społecznościowym” (Facebook, My Space, Twitter) oraz 

„nowe media”, dla których informacja jest celem, a nie jedynie formą przekazu (m.in. 

Wikipedia, Digg oraz blogi). Podział ten nie zdaje jednak egzaminu, gdyż niektóre z „nowych 

mediów” wyłamują się z narzuconych im ram i podobnie jak np. Twitter czy blogi, posiadają 

cechy charakterystyczne dla kilku kategorii jednocześnie. Wątpliwości pojawiają się także 

w przypadku serwisu Youtube, który chociaż skupia się na aspekcie audiowizualnym, to 

jednak spełnia przy tym także funkcję informacyjną, zawierając dodatkowo niewielki element 

„społecznościowy”10, przez co mylnie bywa uznawany za serwis społecznościowy 

zorientowany na zawartość11. Wobec tych trudności, tego typu podziałów nie można uznać za 

bezwzględne i ostateczne. 

W opinii Paula Levinsona, odrzucić należy także klasyfikacje oparte o kryterium 

chronologiczne czy popularności. Przeciw pierwszemu przemawia m.in. fakt, iż poszczególne 

serwisy społecznościowe, mikroblogowe czy kontentowe powstawały w różnym czasie  

– niektóre już w połowie lat 90., inne dekadę później, zaś niektóre w ostatnim czasie.  

                                                 
9 K. Krzysztofek, Internet uspołeczniony: Web 2.0 jako zmiana kulturowa, [w:] Nowe media i komunikowanie 

wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin 2010, s. 48. 
10 P. Levinson, op. cit., s. 17-18. 
11 A. Adamski, op. cit., s. 114. 
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Taka charakterystyka przeplatająca ze sobą wiele rodzajów „nowych mediów”, zamiast 

uporządkować, pogłębiłaby jedynie panujący w tej materii chaos12. Również popularność nie 

jest dobrym kryterium przy tworzeniu typologii „nowych mediów”. Nie jest ona bowiem 

cechą stałą, a cieszące się w danym momencie dużym zainteresowaniem medium, w krótkim 

czasie może popaść w zapomnienie lub nawet upaść, jak na przykład polski serwis 

społecznościowy – Grono.net. Levinson w swoim opracowaniu, „nowe media” charakteryzuje 

wobec tego w kolejności opartej na jego subiektywnej ocenie ich znaczenia dla działań 

politycznych oraz rynku newsów w Stanach Zjednoczonych13. Ze względu na 

zasygnalizowane trudności, ostatni z zaproponowanych sposobów omawiania „nowych 

mediów” wydaje się być najbezpieczniejszy.  

Rys historyczny „nowych mediów” jest wyjątkowo krótki, gdyż sięga najwyżej 

przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Genezy ich powstania upatrywać należy oczywiście 

w wynalezieniu Internetu, gdyż są one w zasadzie innowacyjnym, bardziej interaktywnym 

sposobem wykorzystania jego zasobów. Asa Briggs oraz Peter Burke opracowaniu 

pt. Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, początków tego medium upatrują 

w realizowanym w latach 1968-1969 projekcie rządowym sieci ARPANET, która służyć 

miała przekazywaniu, upowszechnianiu i przede wszystkim zachowywaniu danych, gdyż 

nawet zniszczenie systemu komputerowego czy całej infrastruktury komunikacyjnej 

spowodowanej np. wybuchem jądrowym, nie powodowało ich utraty14. Co ciekawe, prace 

nad tym innowacyjnym sposobem przekazywania informacji rozpoczęto już w latach 30.  

XX wieku15. Chociaż tworzony był w ściśle tajnych warunkach, to stosunkowo szybko 

wynalazek ten funkcjonować zaczął w sferze prywatnej. W 1983 roku opracowano protokół 

transmisji danych oraz protokół internetowy, które umożliwiły przesyłanie prywatnych 

wiadomości e-mail, a w niedługim czasie rodzącym się Internetem zainteresowały się firmy 

komercyjne. W 1989 roku Tim Bernes-Lee wynalazł z kolei World Wide Web – aplikację 

działającą w Internecie, która stanowiła ogólnoświatową sieć będącą zbiorem powiązanych ze 

sobą zasobów i dokumentów połączonych hiperłączami i URL-ami16. Wynalazek 

umożliwiający obejmowanie przez sieć poza tekstem, także obrazów i muzyki, oraz fakt, iż 

Internet pozostał darmowy i niezależny od rządów, uczyniły z niego w bardzo szybkim czasie 

                                                 
12 P. Levinson, op. cit., s. 26. 
13 Ibidem, s. 26-27. 
14 A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010, s. 352-353. 
15 P. Hayn, Internet jako nowa forma komunikowania politycznego w sytuacji kryzysowej, [w:] Współczesne 

media. Kryzys w mediach, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Lublin 2012, s. 115. 
16 URL – ujednolicony format adresowania zasobów. 
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kolejne obok prasy, radia i telewizji medium masowe, dostarczające poza informacjami, także 

rozrywkę oraz edukację17.  

 

Rodzaje „nowych mediów” 

Tym co wyróżnia „nowe media”, jest łatwość, z jaką każdy ich odbiorca może stać się 

jednocześnie producentem18. Za najpełniejszą oraz pierwszą chronologicznie realizację tych 

założeń uznawane są blogi. Blogowanie określone zostało przez Levinsona jako „najstarsze 

i najłatwiejsze w użyciu »nowe nowe medium«” oraz najbardziej ogólne, ilustrujące 

w najlepszy sposób urzeczywistnienie zasad funkcjonowania nowych środków przekazu19. 

Jill Walker Rettberg pisze nawet o nim, jako o nowym etapie w historii porozumiewania się 

– przejściu od „jednokierunkowych środków masowego przekazu do mediów 

partycypacyjnych, w których widzowie i czytelnicy stają się twórcami20”. Autorka zwraca 

uwagę na jeszcze inną cechę blogów, które pomimo, iż są dostępne szerokiemu odbiorcy, to 

w rzeczywistości są także częścią historii literatury i pisarstwa oraz kolejną formą 

autobiografii, diariuszy, pamiętników czy osobistych dzienników21. Słowo „blog” powstało 

z połączenia dwóch elementów: „Web” oznaczającego sieć internetową oraz „log” (dziennik, 

z języka marynarskiego – chronologiczny rejestr zdarzeń w trakcie podróży marynarskiej)22. 

Grze słownej zawdzięczamy dzisiejszy termin „blog”, który powstał z rozbicia słowa 

„weblog” na „we blog” (ang. my blogujemy)23. Blog jest zatem niczym innym jak właśnie 

dziennikiem internetowym. I chociaż tradycyjne dzienniki są notatkami o osobistym 

charakterze24, które często cechuje intymność treści, to już ich internetowe odpowiedniki 

skierowane są bezpośrednio do innych odbiorców, umożliwiając im dodatkowo 

komentowanie ich zawartości. Historia blogów jest stosunkowo krótka i wiąże się 

bezpośrednio z powstaniem omawianego wcześniej protokołu WWW. Pierwsze dzienniki 

internetowe powstały już w 1994 roku i różniły się znacznie od znanych nam obecnie. 

Początkowo osoby prowadzące bloga musiały samodzielnie budować go od podstaw 

w oparciu o kod HTML lub jego wizualny edytor, zaś późniejsza edycja wpisów była 

w zasadzie niemożliwa. Narzędzia umożliwiające znacznie łatwiejsze zakładanie oraz 

                                                 
17 A. Briggs, P. Burke, op. cit., s. 354-355. 
18 P. Levinson, op. cit., s. 28. 
19 Ibidem, s. 28. 
20 J. W. Rettberg, Blogowanie, Warszawa 2012, s. 17. 
21 Ibidem, s. 17. 
22 Ibidem, s. 35. 
23 M. Jeleśniański, Definicja i rodzaje blogów, „Eredaktor.pl” z 25.03.2008, http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-

rodzaje-blogow (dostęp 26.05.2013). 
24 http://sjp.pwn.pl/slownik/2455697/dziennik (dostęp 26.05.2013). 
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aktualizowanie dzienników internetowych pojawiły się na przełomie 1998 i 1999 roku i to 

dzięki nim blogowanie stało się znacznie powszechniejsze. W sierpniu 1999 roku powstał 

serwis Blogger.com, który po przejęciu go w 2003 roku przez koncern Google zyskał pozycję 

najpopularniejszego serwisu blogowego na świecie25. W ciągu blisko 20 lat blogi przeszły 

znaczną ewolucję, zaś obecnie wyróżnić można wiele ich rodzajów, lecz podobnie jak 

pozostałe „nowe media”, wymykają się one próbom stworzenia jednej, bezwzględnej 

i ostatecznej typologii. Można przyjąć, iż to właśnie owa wszechstronność i różnorodność 

bloga jako środka przekazu, odpowiedzialna jest także za dużą popularność jaką niezmiennie 

od wielu lat cieszy się on wśród użytkowników Internetu.  

Mimo stabilnej pozycji bloga, obecnie „nowe media” utożsamiane są najczęściej 

z serwisami społecznościowymi, których łączna liczba użytkowników według różnych 

szacunków waha się od 1 do nawet 1,5 miliarda. Wartość ta robi wrażenie, podobnie jak 

rosnący odsetek użytkowników26 Internetu, którzy korzystają z tego typu portali27. Serwisy 

o charakterze społecznościowym pojawiły się już w połowie lat 90. XX wieku. Jednymi 

z pierwszych były Classmate.com (1995) oraz SixDegrees.com (1996), lecz prawdziwa moda 

na tego typu aktywność w Sieci przyszła niecałą dekadę później wraz ze wzrostem 

popularności powstałego w 2003 roku MySpace oraz przede wszystkim założonego w 2004 

roku Facebooka. Istnieje wiele rodzajów serwisów społecznościowych – oprócz ogólnych 

(Facebook, Google Plus) funkcjonują także serwisy skierowane do konkretnych grup, takich 

jak choćby znajomi ze szkolnej ławki (Classmate czy polska Nk.pl), służące do kontaktów 

zawodowo-biznesowych (LinkedIn, Goldenline.pl, Profeo.pl), a także serwisy branżowe, 

tematyczne i wiele innych. Facebook oraz inne tego typu serwisy wywierają obecnie znaczny 

wpływ na społeczeństwo, który dostrzeżony został nie tylko przez specjalistów i naukowców, 

lecz także przez biznes, marketing, a nawet świat polityki.  

Niemałe problemy wielu osobom wywołuje próba przypisania serwisów takich jak 

Twitter, Plurk czy polski Blip do istniejących rodzajów „nowych mediów”. Bywają one 

często zaliczane do grona omówionych powyżej serwisów społecznościowych28, bądź 

                                                 
25 J. W. Rettberg, op. cit., s. 45-46. 
26 Uwzględniono użytkowników logujących się do serwisów społecznościowych przynajmniej raz w miesiącu. 
27 Według witryny Search Engine Watch, w 2012 roku wzrósł on o ponad 3% w stosunku do roku 

poprzedzającego i wyniósł 63.2%, co stanowić miało 20.4% całej ludzkiej populacji . Można zatem w dość 

dużym uproszczeniu założyć, iż w 2012 roku jeden na pięciu mieszkańców Ziemi korzystał z tego rodzaju 

„nowych mediów”, zaś według prognoz na rok 2014 stosunek ten wyniesie już 1/4. 
28 Pakistan zablokował Twitter przez zdjęcie Mahometa, „Wirtualna Polska”, 20.05.2012, 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Pakistan-zablokowal-Twitter-przez-zdjecie-Mahometa,wid,14501 

861,wiadomosc.html (dostęp 06.06.2013). 
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klasyfikowane jako jedna z odmian blogów29. Coraz częściej jednak mikroblogi zaczynają 

uchodzić za odrębną kategorię „nowych mediów”, łączącą w sobie cechy obu omówionych 

wcześniej ich rodzajów. Już etymologia słowa „mikroblog” mówi wiele o jego charakterze. 

Słownik PWN objaśnia, iż przedrostek „mikro” wskazuje na „[…] bardzo małe rozmiary lub 

bardzo małą skalę tego, co jest nazwane drugim członem30”. Mikroblog jest zatem mniejszą 

wersją bloga. Co zatem sprawia, że coraz częściej nie jest on uważany za jedną z jego 

odmian? W przypadku mikrobloga nośnikiem informacji są zazwyczaj krótkie wpisy 

nieprzekraczające jednego zdania, informujące najczęściej o tym co dana osoba robi, nad 

czym się zastanawia itp. Inną poza długością wpisów różnicą, jest ich zwiększona 

częstotliwość oraz lista użytkowników „obserwujących” dany profil. Autor mikrobloga 

posiada także własny katalog „obserwowanych” przez niego użytkowników, który bywa 

utożsamiany z jego „kontaktami” i z tego powodu mikrobloga często mylnie uznaje się za 

serwis społecznościowy taki jak chociażby Facebook. Serwisy mikroblogowe, w tym 

wspomniany już Twitter, zapewniają prostą, intuicyjną obsługę, a także bezproblemowy 

dostęp mobilny. Możliwość przekazywania własnych treści wielu „obserwującym” dane 

konto w serwisie mikroblogowym użytkownikom, zwróciła uwagę znanych osób ze świata 

rozrywki, polityki, a nawet przywódców religijnych takich jak papież Franciszek31 czy 

duchowny irański – ajatollah Ali Chamenei32.  

Istotną gałęzią „nowych mediów” są również tzw. serwisy treściowe ze sztandarowym 

ich przykładem – witryną Youtube. Dziś trudno wyobrazić sobie Internet bez tej powstałej 

w 2005 roku platformy umożliwiającej bezpłatne dodawanie i oglądanie zazwyczaj krótkich 

materiałów wideo. Na Youtube obejrzeć można m.in. filmy dokumentalne, teledyski czy 

fragmenty programów telewizyjnych, co jest „godnym podziwu partnerstwem starych 

i nowych mediów”33. Zdaniem Paula Levinsona, Youtube niewątpliwie rozkwitł dzięki 

materiałom z telewizji kablowej i sieciowej, lecz jego wpływ na ewolucję mediów związany 

jest przede z klipami kręconymi i udostępnianymi przez samych jego użytkowników, 

niebędących profesjonalnymi producentami telewizyjnymi34. Poza funkcją rozrywkową 

(wideoklipy, zabawne filmiki), serwis ten pełni także funkcję marketingową, jak 

i informacyjną. Ta ostatnia realizowana jest nie tylko poprzez wstawianie fragmentów 

                                                 
29 M. Jeleśniański, Typologia (rodzaje) blogów, „Eredaktor.pl”, 19.05.2012, http://eredaktor.pl/cykle-

wpisow/typologia-rodzaje-blogow/ (dostęp 06.06.2013). 
30 http://sjp.pwn.pl/szukaj/mikro (dostęp 06.06.2013). 
31 https://twitter.com/Pontifex (dostęp 06.06.2013). 
32 https://twitter.com/search?q=khamenei&src=typd (dostęp 06.06.2013). 
33 P. Levinson, op. cit., s. 98. 
34 Ibidem, s. 98-99. 
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programów informacyjnych, lecz także dzięki dodawaniu niepublikowanych nigdzie indziej 

i niepoddawanych kontroli koncernów medialnych materiałów zwykłych ludzi, będących 

często naocznymi świadkami najważniejszych wydarzeń. Miesiąc po Youtube zarejestrowano 

założony w Paryżu Dailymotion, reklamujący się hasłem: „Oglądać, publikować, dzielić się”. 

Podobnym do obu wymienionych serwisów treściowych jest założone w 2004 roku Vimeo, 

różniące się jednak od nich zakazem przesyłania filmów komercyjnych, a także innych 

nieutworzonych przez jego użytkowników. Poza serwisami zorientowanymi na udostępnianie 

wideo, istnieją także cieszące się nie mniejsza popularnością witryny oferujące możliwość 

dodawania i publikowania zdjęć, takie jak m.in. Instagram, Flickr czy Photobucket. Nieco 

innymi przykładami serwisów treściowych są Digg, Reddit, Buzzflash czy polski wykop.pl, 

którego użytkownicy gromadzą i oceniają linki internetowe do potencjalnie interesujących 

treści35. 

Wstrzymanie druku Encyklopedii Britanniki po 244 latach i 7 milionach sprzedanych 

kompletów uzmysłowiło wielu przegraną przez tradycyjne encyklopedie batalię z ich 

internetowymi kuzynkami36. Drukowane wersje kompendiów wiedzy nie wytrzymały przede 

wszystkim konkurencji ze strony darmowej i łatwo dostępnej Wikipedii. Powstała ona  

w 2001 roku jako wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, która umożliwia edycję 

jej haseł każdemu użytkownikowi. Nazwa wywodzi się z połączenia słów „wiki wiki”  

(w języku hawajskim – „szybko”) oraz encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii jest 

jednocześnie wyjaśnieniem fenomenu jej popularności – „Wolna encyklopedia, którą każdy 

może redagować”37. Oczywiście możliwość edycji haseł Wikipedii przez dowolnego jej 

użytkownika nakazuje pewną ostrożność co do zamieszczanej tam treści, lecz szybki 

i darmowy dostęp do aktualizowanego na bieżąco źródła wiedzy zapewnia jej miliony 

odwiedzin dziennie. W rankingu Alexy38, wśród najpopularniejszych stron internetowych na 

całym świecie, Wikipedia w maju 2013 roku zajmowała bardzo wysokie szóste miejsce, 

plasując się jedynie za Facebookiem, wyszukiwarkami Google, Yahoo oraz chińskim Baidu, 

a także za serwisem Youtube, pozostawiając w tyle m.in. Amazon, Twitter, LinkedIn, 

Blogspot czy eBay39. Wikimedia Foundation, do której należy witryna „Wikipedia”, realizuje 

również takie projekty siostrzane jak m.in.: Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik 

                                                 
35 Ibidem, s. 159. 
36 V. Marenko, Encyklopedia Britannica tylko w sieci, „Gazeta Wyborcza”, 15.03.2012, 

http://wyborcza.pl/1,75400,11345812,Encyklopedia_Britannica_tylko_w_sieci.html (dostęp 06.06.2013). 
37 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (dostęp 07.06.2013). 
38 Alexa – witryna internetowa dostarczająca informacji na temat generowanego ruchu do innych stron 

internetowych. 
39 http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org# (dostęp 06.06.2013). 
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czy Wikiźródła. W oparciu o zmodyfikowaną wersję oprogramowania MediaWiki, 

zapewniającą anonimowe publikowanie często tajnych dokumentów rządowych, działa 

również demaskatorski portal Wikileaks, według którego twórców jest on „niepodlegającą 

cenzurze wersją Wikipedii służącą do niewykrywalnych przecieków dokumentów na masową 

skalę oraz do ich analizy”40.    

Omówione powyżej przykłady „nowych mediów” oceniane są najczęściej jako 

posiadające największy potencjał w kontekście rewolucji i wywołanych nimi przemian 

społeczno-politycznych. Przed przystąpieniem do analizy roli wyżej wymienionych narzędzi 

w rewolucjach arabskich z 2011 roku, obowiązkiem autora jest wyliczenie i przynajmniej 

zwięzła charakterystyka pozostałych kategorii mediów o charakterze społecznościowym. Nie 

można bowiem zapominać chociażby o podcastach – darmowych programach dźwiękowych 

lub audiowizualnych pochodzących bezpośrednio od ich twórców. Podcasty nie muszą 

spełniać jakichkolwiek wymagań nakładanych zwykle przez profesjonalnych producentów 

radiowych i telewizyjnych, pozostając dzięki temu w większym stopniu oryginalne. Kwestie 

programowe pozostawiane są zatem do wyłącznej dyspozycji ich autora41. Poza podcastami, 

do „nowych mediów” zaliczane są także m.in. fora dyskusyjne (duża różnorodność  

– od forów dyskusyjnych na temat szynszyli, poprzez adoptuj.pl, aż po fora poświęcone 

tematyce socjologicznej), internetowe serwisy informacyjne (m.in. BBC Online, 

Bloomberg.com, Reuters.com, polskie – Onet.pl, Wirtualna Polska, Gazeta.pl), serwisy 

Questions and Answers (np. YahooAnswers, Quora, Ask,com czy polskie – zapytaj.com.pl, 

pytamy.pl)42, wirtualne światy gier (m.in. World of Warcraft, Tibia, Legue of Legends) oraz 

wirtualne światy społecznościowe (Second Life). 

 

„Nowe media” w praktyce – narzędzie Rewolucji 2.0? 

Dzięki usystematyzowaniu wiedzy na temat „nowych mediów” – ustaleniu kwestii 

pojęciowych, ich genezy oraz próbie kategoryzacji, a także omówieniu ich najważniejszych 

rodzajów, możliwa jest analiza ich roli w rewolucjach i przemianach społeczno-politycznych 

na przykładzie państw tzw. „Arabskiej Wiosny”. Powszechnie wiadomym 

i niekwestionowanym jest udział „nowych mediów” w przytoczonych wydarzeniach. 

                                                 
40 Website wants to take whistleblowing online, “CBC News”, 11.01.2011, 

http://www.cbc.ca/news/technology/story/2007/01/11/wikileaks-whistle.html (dostęp 07.06.2013). 
41 P. Levinson, op. cit., s. 237. 
42 T. Żółciak, Serwisy typu Questions & Answers stają się hitem Internetu, „forsal.pl”, 03.01.2011, 

http://forsal.pl/artykuly/475757,serwisy_typu_questions_answers_staja_sie_hitem_internetu.html# (dostęp 

08.06.2013). 
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Niewiele opracowań jednak podejmuje się zadania wyszczególnienia funkcji, które mogą one 

pełnić w tego typu przemianach wraz z podaniem przykładów je ilustrujących.  

Sposób wykorzystania „nowych mediów” dla celów demonstrantów i rebeliantów 

należy przeanalizować już od momentu zainicjowania masowych wystąpień. Te rozpoczęły 

się w leżącym w centralnej części Tunezji mieście Sidi Bu Zajd, będąc reakcją jego 

mieszkańców na samospalenie Mohammeda Bouaziziego – 27-letniego miejscowego 

sprzedawcy owoców, który zaprotestował w ten drastyczny sposób przeciwko bezrobociu, 

upokorzeniu jakiego doznał zostając spoliczkowanym przez funkcjonariuszkę policji oraz 

przeciw lekceważeniu ze strony władz lokalnych43. Osobisty protest pojedynczego człowieka 

w niedługim czasie stał się iskrą, która wznieciła ruchy rewolucyjne w większości państw 

Afryki Północnej, regionu bliskowschodniego, a także w innych, często odległych od Tunezji 

krajach. Powodem tak szybkiej ekspansji tej tzw. „Arabskiej Wiosny” był fakt, iż 

społeczeństwa państw, w których wystąpiła, pomimo wielu dzielących je różnic natury 

historycznej, politycznej, ekonomicznej i społecznej, borykały się z podobnymi problemami 

takimi jak m.in. ubóstwo, wzrost cen żywności, niekorzystna sytuacja demograficzna, 

wysokie bezrobocie dotyczące obywateli poniżej 25 roku życia, niedostatek przystępnych 

cenowo mieszkań, korupcja, nepotyzm, a także wieloletnie opresyjne reżimy, które obarczano 

winą za wymienione powyżej trudności. Krzysztof Kozłowski w opracowaniu pt. Kolory 

rewolucji, słusznie zauważa zatem, iż w „przytłaczającej większości przypadków protesty 

w fazie początkowej były organizowane pod hasłami poprawy sytuacji socjalnej, aby później 

objąć również kwestie polityczne”44.  

Niezadowolenie społeczne spowodowane wyżej wymienionymi problemami, 

spotęgowane zostało upublicznieniem przez demaskatorski portal Wikileaks depesz 

amerykańskiego ambasadora w Tunezji. Ujawniły one m.in. korupcję na szczycie władzy 

w tym kraju, a także odkryły nepotyzm oraz bogactwo rodziny prezydenckiej w warunkach 

kryzysu i wysokiego bezrobocia45. Znaczenie „nowych mediów” dostrzec można także m.in. 

w procesie inicjowania masowych wystąpień. Znaczny w tym udział miały chociażby filmy 

dodawane w serwisach treściowych takich jak Youtube oraz fotografie umieszczane na 

portalach społecznościowych przedstawiające płonącego, bądź znajdującego się w szpitalu 

                                                 
43 Y. Ryan, The tragic life of a street vendor, “Al Jazeera”, 20.01.2011, http://www.aljazeera.com/in 

depth/features/2011/01/201111684242518839.html (dostęp 08.06.2013).   
44 K. Kozłowski, Kolory rewolucji, Warszawa 2012, s. 117-118. 
45 D.D. Kirkpatrick, Behind Tunisia Unrest, Rage Over Wealth of Ruling Family, “The New York Times”, 

14.01.2011, http://www.nytimes.com/2011/01/14/world/africa/14tunisia.html?pagewanted=all (dostęp 

09.06.2013).  
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Mohammeda Bouaziziego46. Nie brakowało także opisów życia i przyczyn jego protestu, 

które stały się inspiracją dla dalszych demonstracji47. W serwisach treściowych dodawano 

fragmenty materiałów pochodzących z mediów głównego nurtu, takich jak np. telewizja  

Al Jazeera, lecz co ważne, często zawierały one amatorskie zdjęcia wykonane przez 

przypadkowych świadków jego samospalenia48. Historia Bouaziziego uznanego za bohatera 

i symbol wielu milionów młodych z całego regionu, propagowana za pośrednictwem 

serwisów treściowych, społecznosciowych, a także blogów49, przyczyniła się do wzrostu skali 

zjawiska. Lecz rola „nowych mediów” nie ograniczyła się jedynie do inicjowania rewolucji. 

Okazały się one bowiem przydatnym narzędziem także w ich późniejszej fazie. Filmy 

i zdjęcia z demonstracji umieszczane w serwisach treściowych oraz na portalach 

społecznościowych, stanowiły wiarygodne i niepoddane kontroli władz źródło informacji oraz 

dokumentację nadużyć50 sił rządowych wobec protestujących51. Kiedy nastąpiła eskalacja 

przemocy, a zachodni dziennikarze otrzymali zakaz wstępu na terytorium państw objętych 

działaniami rewolucyjnymi, największe światowe serwisy informacyjne w swoich 

reportażach opierały się na materiałach pochodzących bezpośrednio od protestantów,  

a dostępnych np. na Youtube. Także odcięcie dostępu do Internetu przez egipskie władze nie 

przyniosło zamierzonego skutku, gdyż blogerzy, w sobie tylko znany sposób, w dalszym 

ciągu kontynuowali informowanie opinii publicznej, pozostając w stałym kontakcie 

z demonstrantami52. Stali się oni zatem bardziej wiarygodnym źródłem wiedzy dla 

światowych agencji informacyjnych od podporządkowanych reżimom mediów lokalnych, 

które w zdawkowy, przekłamany sposób bądź wcale nie informowały o protestach. Portale 

społecznościowe, a w szczególności najpopularniejszy z nich – Facebook, posłużyły 

demonstrantom również do organizowania kolejnych masowych wystąpień. Na specjalnie do 

tego założonych profilach53 informowano o dacie, miejscu i innych szczegółach następnych 

protestów, dzięki czemu demonstranci stanowili zamiast łatwych do spacyfikowania grup, 

                                                 
46 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163882493658258&set=a.163882490324925.33236.1638823703 

24937&type=1&theater (dostęp 09.06.2013). 
47 http://www.youtube.com/watch?v=IaRdvCazpjM (dostęp 09.06.2013). 
48 http://www.youtube.com/watch?v=jHw_auqod6Y (dostęp 09.06.2013). 
49 http://tempos-interessantes.blogspot.com/2011/12/man-of-year-2011-mohammed-bouazizi.html (dostęp 

09.06.2013).  
50 http://www.youtube.com/watch?v=oa2Cm9dqUqY (dostęp 09.06.2013). 
51 http://www.youtube.com/watch?v=Fr2-VlldcuE (dostęp 09.06.2013). 
52 http://www.andfaraway.net/blog/2011/01/26/content-consumption/ (dostęp 09.06.2013). 
53 https://www.facebook.com/midan.alta7rir?fref=ts (dostęp 10.06.2013). 
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potężny i skonsolidowany tłum54. Mobilny dostęp do Facebooka pozwolił im także 

w niesieniu samopomocy w postaci zbiórek żywności, napojów oraz koców, a także przy 

informowaniu o blokadach ulic. Oprócz wymienionych dotychczas zastosowań „nowych 

mediów”, takich jak udział w: inicjowaniu, organizowaniu, koordynowaniu protestów czy 

informowaniu o ich przebiegu, odegrały one również istotną rolę w procesie budowania 

poczucia wspólnoty wśród przedstawicieli różnych grup społecznych, a nawet wyznań, co 

stanowiło o sile rewolucji arabskich Anno Domini 2011. W odróżnieniu od poprzednich tego 

typu demonstracji w regionie, nie były one bowiem inspirowane przez fundamentalistów 

religijnych, tak jak chociażby irańska rewolucja islamska z 1979 roku. Sojusz muzułmanów 

z chrześcijańskimi Koptami w Egipcie nie okazał się trwały, lecz sam fakt jego zaistnienia 

w państwie, w którym wyznawcy Chrystusa prześladowani są już od czasów 

średniowiecznych, wart jest odnotowania. Funkcja integracyjna realizowana była np.  

za pośrednictwem serwisów społecznościowych, których użytkownicy w geście solidarności 

wstawiali ilustracje tunezyjskiej flagi w miejsce zdjęcia profilowego. Pochodzący z Egiptu, 

Jordanii czy Syrii użytkownicy Facebooka, Google Plus czy mikrobloga Twitter, dodawali 

wpisy pełne uznania dla tunezyjskich manifestantów mając nadzieję, że podobny scenariusz 

stanie się również i ich udziałem. I chociaż przebieg oraz skutki rewolucji i wywołanych nimi 

przemian społeczno-politycznych w każdym z państw był inny i w większości odmienny niż 

pierwotnie zakładano, to „nowe media” odegrały i wciąż odgrywają tam istotną rolę. 

Przytoczone powyżej przykłady zastosowania „nowych mediów” w działaniach 

rewolucyjnych w państwach arabskich jasno dowodzą znaczącej roli, jaką z powodzeniem 

mogą one odgrywać w tego typu przemianach. Na fali sukcesów demonstrantów za jakie 

uznać należy zmuszenie do ucieczki z kraju tunezyjskiego prezydenta Ben Alego oraz 

dymisję Hosniego Mubaraka w Egipcie, część obserwatorów wieszczyła rozprzestrzenienie 

się nowego typu rewolucji na cały świat, co zapoczątkować miało zmierzch innych 

opresyjnych reżimów. Szybko jednak okazało się, że „nowe media” same nie są w stanie 

wygrać rewolucji i obalić wieloletnich dyktatorów. Po klęsce Ben Alego i Mubaraka 

wyciągnęli oni wnioski, cenzorując Internet, odcinając do niego dostęp oraz brutalnie tłumiąc 

pokojowe manifestacje. Doprowadziło to do wybuchu wojen domowych w Libii oraz w Syrii, 

w których śmierć poniosły setki tysięcy osób. Otwartą wojnę demonstrantom wypowiedział 

jako pierwszy libijski dyktator – Muammar Kaddafi, który w telewizyjnym orędziu, swoich 

                                                 
54 T. Amr, Świat arabski: Nowe media a egipskie demonstracje, „Global Voices”, 27.01.2011, tłum.  

K. Pawliszak, http://pl.globalvoicesonline.org/2011/01/swiat-arabski-nowe-media-a-egipskie-demonstracje/ 

(dostęp 10.06.2013). 
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przeciwników nazwał „[…] niczym więcej, jak psami i karaluchami, które zmiażdży 

i zabije”55. Swoje zapowiedzi Pułkownik wprowadzał w życie z brutalną konsekwencją, 

a Agencja Reuters donosiła m.in. o użyciu przeciw demonstrantom czołgów, które 

ostrzeliwały domy mieszkalne, meczety, a nawet szpitale56. Ostatecznie reżim Kaddafiego 

upadł a on sam stracił życie, lecz z pewnością przebiegu wydarzeń z Libii czy Syrii nie można 

zaliczyć do egzemplifikacji „Rewolucji 2.0”. Nowy typ rewolucji poniósł także fiasko m.in. 

w Iranie, którego ówczesny prezydent i szef rządu – Mahmud Ahmadineżad, początkowo 

wyrażał solidarność z protestującymi na placu Tahrir w Kairze, by następnie we własnym 

kraju wysłać oddziały policji, które brutalnie spacyfikowały tysiące irańskich 

demonstrantów57. Zagrożenie ze strony Internetu i „nowych mediów” jego reżim dostrzegł już 

wcześniej – w 2009 roku przy okazji protestów związanych z przeprowadzonymi wówczas 

wyborami58. Wprowadzono wtedy ścisłą kontrolę Sieci, a przeciwników reżimu skutecznie 

eliminowano. 

Jewgienij Morozow – białoruski publicysta i dysydent, „nowe media” porównał do 

miecza obosiecznego, który owszem daje wiele możliwości ruchom obywatelskim, lecz 

równie dużo samym reżimom. Jest on sceptycznie nastawiony wobec teorii o jedynie 

pozytywnych skutkach rozpowszechnienia Internetu i serwisów społecznościowych, 

dostrzegając, że władze potrafią je wykorzystywać do własnych celów, m.in. do szerzenia 

propagandy, dezinformacji społeczeństwa, sprawowania nad nim nadzoru oraz do 

namierzania swoich przeciwników politycznych59. Serwisy społecznościowe mogą również 

służyć do gromadzenia informacji o ich użytkownikach. W ten sposób działa chociażby 

wietnamski odpowiednik zdelegalizowanego tam Facebooka – portal Go.vn. Uwagę zwraca 

już sama procedura rejestracji, gdyż poza podaniem imienia i nazwiska, użytkownik musi 

wpisać także numer dokumentu tożsamości. Bezpośredni dostęp do informacji gromadzonych 

przez ów portal posiadają natomiast tamtejsze służby bezpieczeństwa60. Okazało się, że tego 

typu praktyki występują także w Stanach Zjednoczonych – państwie uznawanym przez wielu 

                                                 
55 D. Vandewalle, The Many Qaddafis, “The New York Times”, 24.02.2011, http://www.nytimes.com/ 

2011/02/24/opinion/24vandewalle.html?pagewanted=all (dostęp 28.01.2013). 
56 J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław 2011, s. 148-150. 
57 K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012, 

s. 381-384. 
58 C. Roads, Iran's Web Spying Aided By Western Technology, “The Wall Street Journal”, 22.06.2009 r., 

http://online.wsj.com/article/SB124562668777335653.html (dostęp 10.06.2013). 
59 J. Morozow, How dictators watch us on the web, “Prospect Magazine”, 18.11.2009, 

http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/how-dictators-watch-us-on-the-web/ (dostęp 10.06.2013).  
60 Wietnam tworzy komunistyczną alternatywę dla Facebooka, „Gazeta Wyborcza”, 05.10.2010, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8467486,Wietnam_tworzy_komunistyczna_alternatywe_dla_Facebooka.ht

ml (dostęp 10.06.2013). 
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za symbol wolności i demokracji. W maju 2013 Edward Snowden – były pracownik  

CIA i NSA, ujawnił tajne informacje o programie PRISM polegającym na inwigilacji 

skrzynek mailowych, połączeń telefonicznych oraz kont na serwisach społecznościowych 

obywateli amerykańskich61.  

Wielkich możliwości jakie dają obywatelom media o charakterze społecznościowym 

nie można zatem utożsamiać z nastaniem e-rewolucji czy „Rewolucji 2.0”, gdyż samo 

kliknięcie w przycisk „like”, udostępnienie filmu na Youtube, czy podzielenie się swoimi 

spostrzeżeniami na blogu czy Twitterze nie rozpocznie procesu przemian społeczno-

politycznych. Odpowiednio użyte „nowe media” mogą okazać się skutecznym narzędziem, 

lecz w dalszym ciągu sukces takich przedsięwzięć uzależniony jest przede wszystkim  

od determinacji i współpracy międzyludzkiej już poza granicami cyberprzestrzeni. 
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Radosław Fellner 1 

 

Klientelizm i „namaszczenie” jako mechanizmy awansu do elit politycznych 

 

Za kilkanaście lat niektórzy przedstawiciele młodego pokolenia będą zarządzać Polską, 

ustalać kierunki jej rozwoju, rozdzielać państwowe zasoby, słowem – wpływać na politykę 

wewnętrzną i zagraniczną kraju. Odpowiedzialność za losy państwa spocznie w rękach 

nielicznych, w rękach elity, która powoli formuje się już dziś. Dlatego warto przyjrzeć się 

mechanizmom rekrutacji i awansu młodzieży działającej w sferze polityki, w szczególności 

młodym aktywistom należącym do młodzieżowych ugrupowań politycznych, zwanych 

popularnie „młodzieżówkami”. Z tego środowiska będą wywodzić się przyszli 

parlamentarzyści, szefowie instytucji państwowych, ministrowie, ale także członkowie 

komitetów doradczych czy zarządów i rad nadzorczych spółek skarbu państwa. 

Po ponad 20 latach od rozpoczęcia w Polsce transformacji gospodarczo – ustrojowej 

aktualne pozostaje pytanie o to, jak obecnie przebiegają procesy socjalizacji politycznej  

i przygotowań młodzieży do pełnienia ról politycznych i rządzenia2. Na przykładzie 

młodzieżowych stowarzyszeń okołopartyjnych postaram się odpowiedzieć na następujące 

zagadnienia:  

1. Jak współcześnie wygląda kariera polityczna polskiej młodzieży?  

2. Na ile młodzi działacze wpływają na innych, a na ile ulegają wpływom?  

3. Czy młodzi politycy muszą wikłać się w sojusze, uciekać się do nieczystych zagrań, aby 

odnieść sukces awansować do elity politycznej? 

 

Młodzieżówka jako kanał rekrutacji do elit 

Czym są młodzieżowe organizacje okołopartyjne zwane popularnie „młodzieżówkami”, 

jakie są ich elity i liderzy? Otóż to dobrowolne stowarzyszenia zrzeszające młode osoby  

o podobnym światopoglądzie3, które wspierają i wyręczają partie polityczne w kwestiach 

organizacyjnych, dostarczają do nich doświadczone i wykształcone politycznie kadry, 

                                                 
1 Radosław Fellner, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 Por. J. Wasilewski, Trzy tezy o polskich elitach, [w:] Jakie elity są potrzebne Polsce?, red. J. Szomburg, 

Gdańsk 2005, s. 44 -51. 
3 Wiek uprawniający do członkostwa w młodzieżowych organizacjach wynosi zazwyczaj od 15 do 35 lat. 
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upowszechniają program partii, pomagają młodym ludziom w działalności publicznej, 

ułatwiają otrzymanie miejsca na listach wyborczych, wspierają politykę i działania partii4.  

Młodzieżówki pomagają w budowaniu i utrzymywaniu struktur patronackich partii, 

mobilizują obywateli, przekazują wiedzę o mechanizmach polityki, wspomagają proces 

wyłaniania liderów, zapewniają dopływ i selekcjonują członków do partii, testują ofertę 

programową partii, przygotowują zjazdy i konwenty partyjne5. Ich działalność jest ściśle 

powiązana z działaniami partii, w szczególności w okresie wyborów. Należy zwrócić uwagę, 

że to typ stowarzyszenia, którego członkowie dążą do uzyskania stanowisk, wpływu na 

politykę, choć nie są, a przynajmniej nie muszą być – członkami partii. Stowarzyszenia 

dysponują licznymi zasobami, które wykorzystują, aby przekonać do członkostwa młodzież, 

wprowadzać swoich członków do struktur partyjnych i instytucji państwowych, oddziaływać 

na politykę (młodzieżową) partii, realizować wytyczne partii.  

Tymi zasobami są: 

1. Dojścia do ośrodków władzy – to sieć osobistych i instytucjonalnych powiazań między 

stowarzyszeniem a partią polityczną i instytucjami państwowymi, co może ułatwiać 

przekonywanie parlamentarzystów do poparcia projektów i postulatów młodzieży. 

2. Członkowie – gwarantują legitymizację dla decyzji partii i stowarzyszenia, stanowią 

zaplecze kadrowe dla partii, pomagają partii podczas kampanii wyborczych i informacyjnych. 

3. Zdolności organizacyjne – struktury, doświadczenie w pracach administracyjnych czy 

warsztatowych, gotowość do działania.  

W Polsce organizacje młodzieżowe posiadają prawie wszystkie partie: PO  

– Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, PiS – Forum Młodych PiS, SLD – Federacja Młodych 

Socjaldemokratów, PSL – Forum Młodych Ludowców, Ruch Palikota – Ruch Poparcia 

Młodych, Solidarna Polska – Ruch Młodych Solidarnej Polski6.  

W każdej z tych organizacji można wyróżnić jej elitę, najbardziej wpływowe osoby.  

Jak jednak to zrobić? Kogo dokładnie będziemy do niej zaliczać? Jakie przyjąć kryteria? 

Uzasadnione wydaje się zaliczenie do elity stowarzyszenia przewodniczącego 

i członków władz krajowych, czyli osób piastujących najwyższe w hierarchii stanowiska.  

W takim przypadku pomijamy jednak historię dojścia osób do tych stanowisk, zatem 

                                                 
4 A. Żebrak, Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku. 

Niepublikowana rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Łabędź. Kraków Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009, s. 185-247. 
5 W. Wojtasik, Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r., [w:] Polski system partyjny, red. M. Migalski, 

W. Wojtasik, M. Mazur, Warszawa 2007, s. 86-88. 
6 Swoje młodzieżówki posiada też kilka innych partii i stowarzyszeń, np. Młodzież Wszechpolska (LPR), 

Młodzi Prawicy Rzeczypospolitej, Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy. 
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uniemożliwia to dokładne zbadanie i odtworzenie procesu rekrutacji i cyrkulacji elit. 

Właściwe wydaje się skupienie na aktywistach podstawowych struktur, czyli kół i klubów.  

To bowiem tam rozpoczyna się rekrutacja i socjalizacja polityczna, to z tych jednostek 

wywodzą się członkowie ogólnopolskich władz, pochodzą delegaci na zjazdy regionalne  

i krajowe, które wyłaniają władze stowarzyszenia. Koła i kluby działają praktycznie przez 

cały czas, częściej się też zbierają niż w przypadku organów lokalnych i krajowych.  

Są pierwszym ogniwem w łańcuchu nominacji na coraz wyższe szczeble organizacji  

i bardziej odpowiedzialne stanowiska. Z szeregowych członków kół i klubów wywodzą się 

szefowie i członkowie wyższych struktur, to tu tworzą się pierwsze sieci znajomości  

i stronnictwa. Znajomość stowarzyszeniowych „dołów”, niewątpliwie też pozwala wyjaśnić 

logikę funkcjonowania najwyższych władz, „szczytów”. 

Przyjmuję zatem, że elita stowarzyszenia to osoby, które wpływają, albo przynajmniej 

mogą wpływać, na procesy decyzyjne w kole/klubie, rozdzielają zasoby. Będą to głównie 

przewodniczący kół i klubów, wiceprzewodniczący, członkowie zarządów i rad (prezydiów 

struktur), sekretarze, skarbnicy7. Z faktu, iż zostali wybrani na te stanowiska oznacza, że 

cieszą się przynajmniej minimalnym uznaniem swojego środowiska lub posiadają pożądane 

przez nie cechy8. Z racji zajmowanego stanowiska są w uprzywilejowanej pozycji  

w stosunku do reszty członków stowarzyszenia, bo to do nich w pierwszej kolejności będą 

zgłaszać się partie i politycy z wszelkiego rodzaju ofertami. Oni decydują o pracach koła lub 

klubu, wytyczają kierunek rozwoju i budują jej tożsamość, posiadają wartościowe znajomości 

i kontakty, często pracują na co dzień z politykami. Reasumując, młodzieżowa elita 

polityczna, to grupa członków młodzieżówek, wybranych na kierownicze stanowiska, mająca 

dostęp do ośrodków decyzyjnych partii politycznych i specyficznych zasobów9. 

W przypadku elit władzy stanowiska traktowane są jako źródło satysfakcji, 

zaspokojenia ambicji i interesów partii. To często także trampolina do następnych 

stanowisk10. Nie inaczej jest przypadku młodzieżowych elit politycznych i młodzieżówek. 

Tam jednak pierwszymi „trampolinami” są stanowiska asystenckie w biurach 

parlamentarzystów, europosłów i partii. Dość częste jest awansowanie stamtąd na stanowisko 

                                                 
7 Nazwy stanowisk mogą się różnić w zależności od stowarzyszenia, jednak funkcji i kompetencje pozostają 

podobne. 
8 Por. M. Grabowska, T. Szawiel, Anatomia elit politycznych, Warszawa 1993, s. 31-32. 
9 Z racji specyfiki środowiska, zawarte w definicji sformułowanie „możliwość wpływania na decyzje” dotyczy 

decyzji o zasięgu ogólnokrajowym, na całe społeczeństwo czy całą młodzież, a tylko na możliwości wpływania 

na członków stowarzyszenia z racji zajmowania najwyższej w hierarchii, ale najniższego szczebla, pozycji. 
10 Zob. M. Jarosz, zapis przebiegu konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Etyka  

w działalności gospodarczej, 22 lutego 2007 r., www.pte.pl/pliki/1/54/Stenogram%20Konfer.%20bank.-

%2016%20stycznia%20%5B4%5D.doc (dostęp 30.05.2012). 
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radnego samorządu terytorialnego – asysta przy polityku umożliwia nabycie kontaktów, 

wiedzy o mechanizmach rządzenia, pozwala zaistnieć i stać się osobą rozpoznawalną przez 

lokalną społeczność. Z kolei praca w strukturach partyjnych często prowadzi do struktur 

państwowych, rządowych – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw. Nie ma 

prostych reguł w awansowaniu w młodzieżówce. Wiele zależy od tego jak młody działacz 

zbuduje i wykorzysta relacje z innymi politykami, kolegami ze stowarzyszenia, skorzysta  

z możliwości, jakie oferuje mu partia i młodzieżówka. 

 

Klientelizm i „namaszczenie” 

Przeprowadzone przeze mnie badania warszawskich struktur dwóch młodzieżówek: 

Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, dowiodły, 

że w obu tych organizacjach mamy do czynienia z klientelizmemj11. Prawie co trzeci członek 

młodzieżowej elity politycznej spotkał się (zetknął lub słyszał) z oferowaniem korzyści, 

przywilejów i stanowisk w zamian za przysługi i poparcie. Okazało się, że częściej transakcji 

dokonują członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, rzadziej – Forum Młodych PiS. 

Wyodrębnić można jeszcze jeden mechanizm awansu do elity – „namaszczenie”. 

Pracując w biurach poselskich i biurach lokalnych czy regionalnych partii, młodzi działacze 

(decydenci) są naturalnie postrzegani jako osoby kompetentne do rekomendowania 

kierownictwu biura nowych pracowników. Szefowie biur liczą na znajomości decydenta 

wśród członków stowarzyszenia – postrzeganego jako zasób kadrowy dla partii. Zatem 

wstępnej selekcji, owego „namaszczenia” młodych osób do tych biur dokonują działacze, 

którzy już tam pracują i są członkami stowarzyszenia. Kogo wybierają? Osoby im lojalne, 

które są w stanie poświęcić swój wolny czas na wypełnienie zadania. Tak tworzą się koterie  

– grupy osób skupione wokół jednej osoby pracującej np. w biurze poselskim. Decydent 

obiecując w przyszłości pracę u boku polityka zyskuje poparcie. 

W strukturach młodzieżówek mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem władzy 

rozumianym jako możliwość zmiany zachowania lub postawy u innych12. Decydent 

dysponuje władzą nagradzania – oferuje stanowisko osobie, która się wykazała i jest mu 

lojalna; władzą wymuszania – pozbawia przywileju i dzięki temu podporządkowuje 

podwładnych; oczywiście władzą legalna – został wybrany w demokratyczny sposób podczas 

tajnego głosowania na walnym zebraniu członków. Można też dostrzec władzę odniesienia  

                                                 
11 J. Tarkowski, Socjologia świata polityki: Patroni i klienci, Warszawa 1994, s. 54;  W. Brinkerhoff,  

A.A. Goldsmith, Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework for 

Assessment and Programming, www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACR426.pdf (dostęp 30.05.2012). 
12  J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1994, s. 257. 
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– osoby, które chcą coś osiągnąć, nowi członkowie zaczynają nabywać cech, naśladować 

zachowanie i postawy członków zarządu. Zaczynają postrzegać ten system nagradzania  

i awansu jako normalną, naturalną drogę rozwoju, tłumaczą to politycznym charakterem 

stowarzyszenia. Nie patrzą krytycznie na coraz silniej zarysowujące się zjawisko 

patronażu/klientelizmu. Uważają, że tak ma po prostu być, tak to działa, tak funkcjonuje 

polityka. To oczywiście buduje fałszywy obraz polityki u młodych osób, utrwala szkodliwe 

społecznie postawy i postrzeganie polityki jako walki o wpływy i stanowiska, a nie służby 

społeczeństwu, może też w przyszłości doprowadzić do radykalnego obniżenia jakości 

polskiej polityki. 

 

Podsumowanie 

Należy podkreślić, że niniejsza praca w żadnej mierze nie rości sobie prawa do 

wyczerpującego opisu mechanizmów rekrutacji i cyrkulacji młodzieżowych elit partyjnych.  

Z ostrożnością trzeba również traktować wyniki, których reprezentatywność może budzić 

zastrzeżenia. Badania ograniczyły się wszak tylko do dwóch warszawskich organizacji 

„okołopartyjnych”, a nie całej populacji młodzieżowych elit politycznych.  

Awans przedstawicieli stowarzyszeń do elity parlamentarnej czy rządowej niesie ze 

sobą ryzyko przeniesienia klientelistycznych praktyk oraz ich utrwalenia w naczelnych 

organach i instytucjach państwa. Stąd już tylko krok do obniżenia jakości zarówno polityki, 

jak i działań aparatu urzędniczego, poprzez obsadzanie stanowisk w administracji rządowej  

i samorządowej według kryterium lojalności, osobistych relacji, osobistych przysług, a nie 

doświadczenia, umiejętności czy wiedzy. 

Działalność w młodzieżówce, jeśli ktoś wiąże z nią swoją przyszłość, uczy (a może 

bardziej zmusza) do budowania koalicji i sieci zależności. Problemem w młodzieżówkach jest 

powstanie i utrwalenie mechanizmu patronażu politycznego. Co więcej, członkowie 

stowarzyszenia funkcjonując w takim systemie, zaczynają uważać go za immanentną cechę 

polityki, że polega on „na załatwianiu stanowisk” i gromadzeniu wokół siebie zaufanych 

ludzi, ale niekoniecznie kompetentnych.  
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Anna Sieroń1  

 

W nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie  

– czyli o argentyńskim dramacie absurdu okresu dyktatury wojskowej  

słów parę 

 

Przyglądając się z uwagą argentyńskim dramatom z lat 60., 70. oraz 80. można 

zauważyć, że niezwykle popularnym gatunkiem był wówczas dramat absurdu z dominującą 

estetyką groteski. Wydaje się, że na wzrost popularności tej formy dramatycznej miała wpływ 

dyktatura wojskowa, która rozpoczęła się bezkrwawym zamachem stanu 24 marca 1976 roku. 

Zapowiedzi okrutnych rządów wojskowych można dopatrywać się jednak już w polityce lat 

60., kiedy to Argentynę trawiły liczne kryzysy ekonomiczne oraz polityczne. Upadek 

dyktatury i druga połowa lat 80. to natomiast próba rozliczenia czasów brudnej wojny oraz 

lata, gdy społeczeństwo argentyńskie próbowało poradzić sobie z traumą. Zamach  

z 1976 roku sprawił jednak, że realistyczne konwencje nie tylko przestały wystarczać, ale  

i okazały się niebezpieczne. Wielu dramatopisarzy zaczęło zatem korzystać z pogardzanych 

do tej pory, bo uzależniających dramaturgię narodową od wpływów europejskich, elementów 

awangardowych, w tym także z dramatu absurdu, nawiązując do dramatów Becketta czy 

Ionesco. 

Latynoscy krytycy2 wielokrotnie poruszali kwestię relacji między polityką a teatrem, 

akcentując jednak tylko wpływ cenzury na konieczność budowania metaforycznych obrazów 

scenicznych. Stali bowiem na stanowisku, że przewrót wojskowy zahamował rozwój teatru 

narodowego, zatem dramatopisarze zostali zmuszani do sięgania po rozwiązania do tej pory 

awangardowe – między innymi egzystencjalizm Sartre’a, twórczość Becketta i Ionesco, 

tekstualność Arthura Millera. W kontekście dramatu absurdu powoływano się również na 

tradycję argentyńskiego teatru, korzeni dopatrując się w cyrkowych przedstawieniach, które 

od końca XIX wieku zabiegały o rzesze nowych widzów, zwłaszcza z warstw najuboższych, 

wykorzystując do tego głównie pantomimę. Przyglądając się linii rozwoju dramaturgii 

                                                 
1Anna Sieroń, doktorantka w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2 Por. O. Pellettieri, La puesta en escena argentina de los '80: Realismo, estilización y parodia, dostęp on-line: 

https://journals.ku.edu/index.php/latr/article/viewFile/882/857; S. Rojo, O teatro argentino dissidente das 

últimas décadas, http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Aletria%2017/15-Sara%20Rojo.pdf 

(dostęp 17.12.2012); B. Trastoy; A. Blanco Amores de Pagella, Manifestaciones del teatro del absurdo en 

Argentina, https://journals.ku.edu/index.php/latr/article/viewFile/191/166 (dostęp 17.12.2012); O. Dragún, Cómo 

contar historias en un país que vive en la irrealidad: el teatro argentino, „Nueva Sociedad” 1983, nr 66 oraz 

Teatr argentyński 1985, „Dialog” 1989, nr 3. 
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argentyńskiej, można zauważyć także, że już w sainete, czyli farsie z początków XX wieku, 

estetyka groteski niezwykle silnie dochodzi do głosu. Sainete, która zrodziła się w portach 

Buenos Aires, była mocno osadzona w realiach stolicy i podobnie jak tango powstała dla 

biednych i wśród biednych, zwłaszcza imigrantów. Wraz z napływem emigrantów z Europy 

docierały na kontynent południowoamerykański również nowinki kulturalne. I tak historycy 

wspominają o popularności groteski Pirandella, która w Argentynie zaowocowała gatunkiem 

o nazwie grotesca criolla, czy recepcji tekstów Ibsena i Strindberga, które wpłynęły na 

narodziny realistycznego teatru obyczajowego. Pojawiły się również głosy, że na 

współczesny, tworzony w drugiej połowie XX wieku dramat wpływ miała rodząca się 

estetyka realizmu magicznego. Realistyczne konwencje próbował on łączyć z magicznym, 

wywodzącym się z wierzeń, przesądów i legend sposobem myślenia rdzennych mieszkańców 

kontynentu. 

Zwłaszcza, że do tej pory realizm3 był tą konwencją, która pomagała w teatrze 

konstruować uznawane za prawdziwe obrazy rzeczywistości i ujawniać prawdę, która  

– jak się zdawało – umykała w codziennym, nieteatralnym życiu. To również estetyki 

obowiązujące pod koniec XIX wieku zdefiniowały świat przedstawiony, wyznaczyły zasady 

idealnej teatralnej iluzji, dopracowały do perfekcji mechanizm projekcji i identyfikacji.  

I podobną funkcję teatr przyjął w Ameryce Łacińskiej, gdy w drugiej połowie XIX wieku po 

wyniszczających i bratobójczych walkach kontynent ostatecznie uwolnił się spod 

hiszpańskiego i portugalskiego panowania oraz zaczęły się na nim rodzić nowe autonomiczne 

narody. Potrzeba skonstruowania jednorodnego społeczeństwa była nagląca, a scena teatralna 

propagująca wartości narodowe okazała się doskonałym miejscem do przeprowadzenia 

społecznego dialogu. W Argentynie powstawały zatem intelektualne dramaty historyczne, 

wykorzystujące momenty triumfu nad Hiszpanami, by zbudować poczucie tożsamości i dumy 

narodowej oraz sztuki opisujące codzienne, proste życie gauchos, czyli pasterzy bydła 

mieszkających na Pampie, by w teatrze zasiadali nie tylko intelektualiści, ale i prości ludzie. 

Stabilność polityczna i ekonomiczna wpływała też oczywiście na stabilność instytucji 

kulturalnych, dlatego też życie teatralne rozkwitało. 

Moment przemian politycznych sprawił jednak, że wyczerpała się formuła dramatu 

realistycznego, który nie potrafił mówić o bolesnych doświadczeniach przeszłości. Dlatego 

też we Francji Martin Esslin4 w latach 60. XX wieku, odwołując się do filozofii 

                                                 
3 Por. Oblicza realizmu, red. M. Borowski i M. Sugiera, Kraków 2007; P. Szondi, Teoria nowoczesnego 

dramatu, tłum. E. Misiołek, Warszawa 1976. 
4 Por. M. Esslin, Znaczenie absurdu, tłum. P. Bikont, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3. 
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egzystencjalistycznej, pisał, że w świecie po dwóch wielkich wojnach i okrucieństwach 

człowieka wobec człowieka, dramat absurdu stał się tym, który poszukuje namiastek sensu. 

Tym samym dla Esslina punkt wyjścia spełnia jednostkowe doświadczenie człowieka  

w starciu ze światem. Jednak w kontekście latynoskim jest on raczej efektem 

wykorzystywania estetyki groteski, której można przypisać właściwości terapeutyczne, która 

pomagała uwolnić się odbiorcy od drzemiących w nim lęków – w przypadku Ameryki 

Południowej będą to jak najbardziej realne lęki jako pozostałość okresu terroru dopiero co 

zakończonej dyktatury. Ponadto estetyka groteski posiada w kulturze argentyńskiej długą 

tradycję – począwszy od indiańskich ceremonii, poprzez parodiowanie teatru kolonialnego,  

na awangardzie XX wieku kończąc. 

Zwłaszcza, że niemały wpływ na formy dramaturgiczne w Ameryce Łacińskiej miał 

także cyrk, ze swą ekspresją ciała i groteskowością prezentowanych spektakli, oraz estetyka 

ekspresjonizmu, zwłaszcza przesiąkniętego ironią tragiczną. Warto pamiętać, że  

w Argentynie była ona nauczana w portowych barach, gdzie ścierały się ze sobą różne 

postaci, różne światopoglądy, odmienne doświadczenia i historie osób, które dopiero co 

schodziły na ląd ze statków płynących z wielu zakątków świata. Stąd groteska i satyra, które 

się tam rodziły, podkreślały cechy narodowe, etniczne i społeczne. Zwłaszcza, że w porcie 

Buenos Aires na ląd wysiadali imigranci, którzy opuszczali to, co znane i bezpieczne, 

poszukując ziemi obiecanej i raju na drugiej półkuli. Nadzieje i przekonania zniszczył jednak 

pierwszy wojskowy zamach stanu w 1930 roku. Nikt już nie czekał na raj. Szybko 

zrozumiano, że on się gdzieś zgubił. W rzeczywistości złożonej nagle z obcych  

i nieprzystających do siebie fragmentów, całkowicie zdeformowanej, należało szukać nowych 

dróg, które ułatwią nie tylko przetrwanie, ale i pogodzenie się z rzeczywistością.  

Nie można także zapomnieć, że historyczne zawieruchy nie oszczędzały również 

Ameryki. I choć fronty wojen światowych przebiegały głównie w Europie i Azji, to jednak 

konsekwencje walk zbrojnych na starym kontynencie dało się również zaobserwować  

w Ameryce Południowej. Niestabilna gospodarka i ekonomia oraz napływ dużej ilości 

imigrantów z postfaszystowskich Niemiec oraz Włoch na nowo zakłóciły wewnętrzną 

równowagę. Podobnie na stabilność społeczną wpływ miała władza przejmowana przez 

wojskowych. Wprowadzono cenzurę, zakazano wystawień jawnie politycznych. 

Dramatopisarze zmuszeni zostali do poszukiwania alternatywnych form opowiadania  

o świecie. Z pomocą po raz kolejny przyszła im europejska myśl teatralna. Zaproponowane 

przez Ionesco i Becketta alternatywne środki teatralne oraz myśl egzystencjalistów sprawiły, 

że latynoscy dramatopisarze znaleźli środek do mówienia o absurdalnej rzeczywistości 
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dyktatury, w której przyszło im żyć. Ponadto lata strachu i terroru zdestabilizowały jedność 

społeczną, więc w chwili upadku dyktatorskich rządów należało na nowo szukać 

wewnętrznego porozumienia. Po raz kolejny teatr mógł się okazać pomocny. Należało 

znaleźć sposób, by sztuka mogła mówić o traumie, by przywołując niedawne wydarzenia, 

spróbowała sobie z nimi poradzić – oswoić i wprowadzić w obręb społecznego dialogu, 

pamięci kulturowej. 

Zamachy militarne próbowały narzucić nierealność5 jako normę. Nierealność 

wynikającą z ciągłego życia w strachu, choć dyktatura do perfekcji opanowała udawanie 

normalności, narzucenie anonimowości oraz działania w ukryciu, po cichu, ale bardzo 

skutecznie. Dyktatura, także argentyńska, siała terror w nocy, za dnia pozorując normalność 

rozwijającego się kraju. Przerażające w swym zasięgu oraz prostocie były zbrodnie 

łańcuszkowe, gdy kolejne porwania wynikały z notesu telefonicznego ofiary. Chociaż 

zdarzały się także przypadkowe łapanki bez względu na miejsce i porę dnia. Wychodzenie na 

ulicę bez dokumentów nagle stało się bardzo niebezpieczne. Odbierało zatrzymanemu przez 

patrol policji obywatelowi możliwość wylegitymowania się, a to mogło stać się pretekstem do 

odstawienia go na komisariat. Z drugiej strony posiadanie dokumentów ułatwiało służbom 

bezpieczeństwa identyfikację i wtedy można było zniknąć od zaraz i na zawsze. 

Mimo wszystko w zastraszonym społeczeństwie próbowano żyć w miarę normalnie, na 

tyle, na ile pozwalała za dnia dyktatura. Nie zamykano gazet, radiostacji czy stacji 

telewizyjnych, jeśli tylko ich przekaz zgadzał się z obowiązującą wizją ideologiczno-

polityczną. Nadal funkcjonowały wszystkie instytucje użyteczności publicznej: edukowano 

nowych zwolenników systemu, zezwalano na wyświetlanie filmów, jeśli nie były zbyt 

lewicujące, pozwalano organizować wystawy czy też podtrzymywać życie teatralne, jeśli 

tylko cenzor nie dostrzegł nic niewłaściwego w zgłoszonym tekście czy spektaklu. Jednak 

dramatopisarz stawał twarzą w twarz z okrutną ideologią, która narzucała jedyny i słuszny 

światopogląd. Poprzez swoje teksty autor dokonywał analizy potworności i szaleństwa, 

próbował zdefiniować przemoc i gwałt, podtrzymywał ducha społecznego na przekór władzy 

i przechowywał pamięć tradycji wbrew próbom jej unicestwienia, wbrew masowej eliminacji 

intelektualistów z życia publicznego. Dlatego w tekstach pisanych w tamtych czasach można 

dostrzec kontrast pomiędzy tym, czym powinna być rzeczywistość kreowana w zgodzie  

                                                 
5 Nierealność, którą można również rozumieć w kategoriach stanu wyjątkowego, jak tego w swoim eseju Stan 

wyjątkowy (Kraków 2008) chciał Giorgio Agamben twierdząc, że stanowi on punkt nierównowagi między 

prawem społecznym a faktem politycznym. Tym samym rządy dyktatur, zwłaszcza wojskowych balansowały na 

krawędzi, próbując uprawomocnić przejęcie władzy, stosując metody strachu i terroru względem obywateli,  

by ci nie zakwestionowali życia w braku stabilności politycznej. 
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z ideologicznymi dogmatami i obiecankami władców, a tym, co można stwierdzić  

w codziennym doświadczeniu – dla zwykłych, szarych obywateli pozostawała tylko przemoc: 

fizyczna podczas przesłuchań, psychiczna objawiająca się indoktrynacją i cenzurowaniem 

życia społecznego. 

O przemocy tej próbował opowiedzieć teatr. Teatr, który musiał zacząć pracować 

obrazami, a nie – pojęciami. Obrazami wywoływanymi poprzez konflikt między równowagą 

a jej brakiem w historii i życiu społeczno-politycznym Argentyny. Produkowane na potrzeby 

teatru obrazy korespondowały z tym, co można było zobaczyć na ulicy. 

Powołana przez rząd cenzura, która dopuszczała sztuki do druku lub wystawienia, nie 

uważała, jakoby oniryczna i absurdalna rzeczywistość potrafiła opowiadać o prawdziwym 

życiu i w dodatku komentować go z teatralnej sceny, dlatego dramaty absurdu nie miały 

większych trudności, by gościć na teatralnych scenach. Ponadto cenzura zdawała się nie 

dostrzegać, że dramaty te pokazują przymus istnienia między narodzinami a śmiercią. 

Przymus życia w określonym kontekście politycznym, bo nie tylko przynależność 

geograficzna miała wpływ na ewolucję określonych form pisania dla teatru, ale także ustrój 

polityczny. Cenzura zdawała się też nie zauważać, że dramatopisarze, którzy coraz chętniej 

korzystali z farsowych chwytów, logiki, która nie ma żadnego uzasadnienia, oraz dominującej 

pustej przestrzeni, przemycali do teatru pozasceniczną rzeczywistość, zjadliwe i trafne 

komentarze polityczne na jej temat. Tym bardziej, że absurdalny i językowo nonsensowny 

tekst pozostawiał mnóstwo miejsca na dowolność reżyserskiej wyobraźni oraz interpretacji 

publiczności. Poetyka marzeń sennych mieszała się w nich z satyryczną alegorią, tworząc  

z tych tekstów nowy sposób komunikowania się z publicznością. Aluzje i ślady historii oraz 

sytuacji społecznej budowały treść dramatu złożonego z dwóch wymiarów, dwóch 

płaszczyzn. Pierwszą płaszczyznę tworzyła opowiadana, całkowicie fikcyjna historia, drugą 

 – metafora, ukrywająca się za groteskowo wykrzywioną opowieścią, która starała się być 

trafnym, niejednokrotnie zjadliwym komentarzem do rzeczywistości, pojawiającym się 

dlatego by służyć jako zapis doświadczenia. Ostra cenzura wpłynęła także na to, że w latach 

dyktatury na argentyńskich scenach pojawiły się teksty klasyków. Twórcy teatralni, 

posługując się frazami Szekspira czy Calderona, tworzyli ezopowy, alegoryczny  

i zaszyfrowany język, który pomagał na ominięcie cenzury, ale także dawał możliwość nowej 

interpretacji historii kontynentu i kultury, refleksję etyczną i filozoficzną dotycząca 

rzeczywistości. Teatr zaczął przerażać, ale w sumie na scenie nie można było zobaczyć nic 

gorszego, niż to, co pod osłoną nocy, działo się w rzeczywistości. 
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Dlatego w latach 70. podczas rządów wojskowej dyktatury tak licznie tworzono sztuki. 

Można zauważyć, że absurdyści tacy, jak Beckett, Ionesco czy Adamov, zazwyczaj byli 

imigrantami. Mieszkali i tworzyli w kraju, w którym nie mieli swoich korzeni. Byli zatem 

wyczuleni na zmieniające się nastroje społeczne. W Argentynie za czasów dyktatury każdy 

był wygnańcem. Nikt nie czuł się jak u siebie. Może z wyjątkiem tych, którzy postanowili 

wspierać wojskowy reżim. Ponadto społeczeństwo argentyńskie składało się w głównej 

mierze z potomków imigrantów. Niektórzy byli dopiero drugim czy trzecim pokoleniem, inni 

mogli pochwalić się tym, że w ich żyłach płynie krew pierwszych kolonizatorów. Taka 

historia przekłada się na pewno na społeczne nastroje, na wspólnotę doświadczeń. Zdaje się, 

że w latach 70. wyczuwalnym społecznym nastrojem był pesymizm, posuwający się do granic 

totalnego nihilizmu. Negowanie wartości wynikało jednak w głównej mierze z panującej 

sytuacji politycznej, obowiązującego ustroju państwowego. Próżno zatem i wśród bohaterów 

literackich szukać postaci, które domagałyby się odważnej konfrontacji z realiami ludzkiej 

kondycji i egzystencji, optowałyby za odrzuceniem iluzji i złudzeń na rzecz postawy męstwa  

i godności. Bohaterowie tekstów tamtych lat są zazwyczaj prości, nie potrafią pojąć toczących 

się wokół nich rzeczy wielkich. Nie rozumieją, że zostali odgórnie skazani na swoje 

położenie. Poddają się prawom, nie dociekając ich mechanizmów. Świat staje się pułapką, 

a postaci są w niej samotne, choć często nie są same. 

Podobnie rzecz ma się w społeczeństwie poddawanym represjom. W społeczeństwie 

przestraszonym i ogarniętym marazmem. Natomiast ci z tych dramatopisarzy, którzy mieli 

odwagę pisać i publikować, w swoich tekstach wnikliwie przedstawiali absurdalną 

rzeczywistość. Analizowali składniki zewnętrznego świata. W estetyce absurdu i groteski 

zamykali poważną polityczną argumentację, a rzeczywistość marzeń sennych stała się dla 

nich rodzajem konstruktywnej krytyki, która ezopowym językiem starała się powiedzieć  

o desaparecidos, całkowitym braku wolności słowa, cenzurze, czarnych listach, 

zewnętrznych i wewnętrznych wygnańcach. Zwłaszcza, że trwająca przez lata wojskowa 

dyktatura w Argentynie co roku ulepszała techniki zabijania. W raporcie Nunca Más6 można 

przeczytać o rażeniu prądem wrażliwych części ciała (genitaliów, ust, dziąseł, piersi), po 

uprzednim przywiązaniu torturowanego do metalowego łóżka; wprowadzaniu do odbytu lub 

pochwy szczura, który próbując się wydostać, szarpał wnętrzności ofiary; torturowaniu dzieci 

na oczach rodziców, rodziców na oczach dzieci; wypalaniu na skórze; zrywaniu paznokci; 

polewaniu skatowanego ciała osoloną wodą; gwałtach; fikcyjnych egzekucjach i pozbywaniu 

                                                 
6 Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, Nunca Más, Buenos Aires 1984, 

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html (dostęp 17.12.2012). 
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się zwłok. Tortury stały się po prostu powszechną formą policyjnego przesłuchania. Tych, 

którzy go nie przeżywali, policja uznawała za zaginionych. Tym samym określenie 

desaparesido – ten, który zniknął – stało się eufemizmem na nazwanie tego, który został 

zabity, zamordowany. Rzadko się zdarzało, by ktoś z aresztowanych i przesłuchiwanych 

wracał do domu. Część zwłok chowano w podziemnych magazynach, część wywożono w tak 

zwanych lotach śmierci: ładowano do samolotów, zrzucano do Atlantyku i zapominano, kto 

spoczął w oceanicznej masowej mogile. Jak powszechnie bowiem wiadomo, gdy nie ma 

ciała, nie ma zbrodni. Bez zbrodni nie można wskazać winnych, którzy byliby za nie 

odpowiedzialni. Zwłaszcza, że oficjalne władze nic nie wiedziały, bo nie chciały wiedzieć. 

Przymykały oko, a wręcz zezwalały na porwania z ulicy, domu, pracy, szkoły. A ci, którzy 

przeżyli i wracali, stawali się cielesnymi dowodami na okrucieństwo władzy. Zdeformowane, 

pokaleczone i cierpiące ciało mówiło więcej, niż słowa wykrzykiwane na Plaza del Mayo 

przez zdesperowane matki, smutne babcie. 

W Decir sí7 Griselda Gambaro zdaje się wykorzystywać ten mechanizm, tworząc 

zwykłą, codzienną sytuację. Widz zostaje zaproszony do niewielkiego zakładu fryzjerskiego. 

Przekracza jego progi razem z klientem, który przyszedł obciąć sobie włosy. Początkowa 

scenka rodzajowa przeradza się jednak w groteskowe demonstrowanie zależności, władzy  

i siły. Od samego początku przewagę ma milczący Fryzjer, który z żelazną konsekwencją 

zadaje rzeczowe pytania: o długość cięcia, możliwość ewentualnego golenia, rodzaj wody 

kolońskiej. Pozwala wygadać się Mężczyźnie, który bezsensowną paplaniną próbuje ukryć 

swoją niepewność i zagubienie. Zagadać niezręczną ciszę.  

Tak poprowadzony dialog, a właściwie monolog, od razu informuje widza o tym, że to 

Fryzjer sprawuje kontrolę jako właściciel zakładu. Ale nie tylko dlatego. Zwięzłe odpowiedzi 

na podchwytliwe i rozwlekłe pytania Klienta zdają się sugerować, że wie on więcej, niż chce 

zdradzić. Tym samym nie tylko Mężczyzna czuje się zagrożony. Widz także, zwłaszcza, że 

nie potrafi dopowiedzieć sobie brakujących elementów opowieści. Czuje, że jego wiedza jest 

ograniczona i nie potrafi jej uzupełnić. Tak jakby brakowało jakiejś istotnej części, jakby ktoś 

wymazał wszystkie wspomnienia. Jedyne, co przemawia i przywołuje przeszłość, to obraz, 

który powinien zostać rozpoznany przez odbiorcę. Obraz chłodnego, rzeczowego 

przesłuchania, które posługując się neutralnym językiem, mglistymi aluzjami oraz grą 

skojarzeń, próbuje wydobyć prawdę. O przemocy, torturach, trwającym reżimie. Dlatego  

z jednej strony sztuka Gambaro prezentuje najbardziej zwykłą wizytę w zakładzie 

                                                 
7 G. Gambaro, Decir sí, [w:] Teatro argentino breve (1962-1983), red. O. Pellettiere, Madryt 2003. 
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fryzjerskim, z drugiej strony – bazując na doświadczeniach i wspomnieniach odbiorców  

– staje się obrazem komisariatu, gdzie w ciasnych pomieszczeniach przesłuchiwano tych, 

którzy mogli zagrażać systemowi. 

W rzeczywistości, która nie daje poczucia bezpieczeństwa bohaterowie dramatów zdają 

się być bardzo przywiązani do zwykłych, codziennych przedmiotów. Przywiązanie do 

widzialnych oznak tożsamości narodowej daje złudne poczucie bezpieczeństwa i odracza 

moment, gdy trzeba będzie ją zdefiniować na nowo, odpowiedzieć na pytanie, skąd jestem  

i kim jestem; na pytania, które tak naprawdę zostały narzucone przez rzeczywistość 

polityczną. Z podobnymi pytaniami zdawali się borykać widzowie żyjący w czasach 

dyktatury wojskowej. Dlatego umiejscowienie akcji w salonie fryzjerskim z jednej strony jest 

komentarzem politycznym i pokazuje skutki nowych rządów, gdy bezpieczniej było nic nie 

mówić, z drugiej strony funkcjonuje jako metafora państwa, które nie jest Argentyną i dlatego 

można powiedzieć oraz pokazać więcej. W czasach reżimu wojskowego można było być albo 

zwolennikiem systemu, niekomentującym jawnie rzeczywistości, zwłaszcza politycznej, albo 

zaginionym, wykluczonym z argentyńskiego społeczeństwa, skazanym na opuszczenie 

ojczyzny. 

Jednak, by zniknąć, nie trzeba było tak naprawdę wyjeżdżać z kraju. Griselda Gambaro 

zdaje się przypominać, że czasami wystarczyła niewinna wizyta u fryzjera, by stać się 

desaparesido. Wystarczyło poprosić o obcięcie włosów, by nigdy nie wrócić do domu. 

Wystarczyło posłużyć się nieprecyzyjnym, niefortunnym stwierdzeniem – obetnij mnie 

dobrze; równo z każdej strony8 – by zostać przyciętym. Dosłownie, nie w przenośni.  Tym 

samym niespodziewane i absurdalne zakończenie tekstu, gdy widz pozostaje z obrazem 

Fryzjera wycierającego ociekającą krwią brzytwę, nonszalancko odrzucającego odciętą przed 

chwilą głowę Klienta i spokojnie powracającego do przerwanego czytania gazety, zaskakuje 

odbiorcę. Potwierdza początkowe przeczucia co do rozkładu sił. Fryzjer nie tylko miał 

przewagę, gdyż w jego ręku tkwiła ostra brzytwa, ale posiadał również wiedzę, którą potrafił 

wykorzystać w odpowiednim momencie, we właściwym czasie. Niespodziewane zakończenie 

całkowicie zaburza także komunikacyjną funkcję języka, 

Jak można zaobserwować na przykładzie napisanego w 1981 roku Decir sí nazywanie 

bolesnych doświadczenie jest potrzebą społeczeństw naznaczonych zagładą/katastrofą 

ludobójstwa. Kiedy mówienie wprost nie jest możliwe, można je obejść, stosując zabiegi 

formalne, językowe zabawy, produkując absurd. Bo Decir sí to nie tylko absurdalna 

                                                 
8 G. Gambaro, Decir sí, [w:] Teatro argentin...; Córteme bien. Parejito, s. 273. 
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opowiastka o tym, jak można stracić życie u fryzjera, ale także przerażająca alegoria czasów 

dyktatury. 

Wiadomo, że to, co się działo w obozach koncentracyjnych, w obozach pracy, czy też 

obozach jenieckich odbywało się poza zasięgiem wzroku zbiorowości, nawet jeśli wszystko 

szczegółowo dokumentowano, nigdy nie chodziło o widowisko publiczne. Oprawcy nie 

chcieli, by świat dowiedział się o udoskonalanych sposobach tortur, wynikach 

eksperymentów medycznych, czy po prostu o zwykłym bestialstwie. W przeciwieństwie do 

widowiskowych egzekucji śmierć w obozie nie pretendowała do rangi widowiska, zresztą jej 

masowość i powszechność pozbawiła ją mocy oddziaływania na obserwatorów.  

W większości były to również śmierci anonimowe. Tak, jak anonimowy zostawał po nich 

grób. Argentyńska junta od najlepszych uczyła się metod walki i utrzymywania porządku  

w państwie. Nie ukrywa się już dziś, że wszelkie działania wojskowej dyktatury inspirowała 

nazistowska ideologia, a przede wszystkim segregacja w ramach społeczeństwa. Najlepiej 

dokonać tego szybko i na masową skalę. W tajnych obozach lub więzieniach. Wprowadzić 

termin desaparesido zamiast zamordowany. 

Wydaje się, że Griselda Gambaro pisząc Na wsi9, postanowiła opowiedzieć o tym,  

co się wydarzyło z dala od spojrzeń przypadkowych obserwatorów, by podobne zbrodnie już 

nigdy się nie powtórzyły. W swojej sztuce stworzyła podwójny świat: ten, który można 

zobaczyć, oraz ten, o którym można usłyszeć. To, co konkretnego można zobaczyć na scenie, 

przywołuje bolesne, traumatyczne wspomnienia. W dodatku widok sielskiej wiejskiej 

rezydencji, w której do prowadzenia księgowości poszukuje się nowego Administratora, 

zostaje bardzo szybko zakłócony. Nieprzystawalność słów do obrazu jest tym, co wprowadza 

niepokój, jak również zaburza wiarygodność obrazu. W przytulnym, stylizowanym na 

mieszczański salonie wita księgowego Martina ubrany w mundur SS Frank. Co prawda, nim 

odsłona się skończy, zostanie on już tylko w spodniach od munduru, gdyż wbrew 

jakiemukolwiek rozsądkowi i etykiecie kolejno zdejmuje kolejne części garderoby, choć za 

każdym razem uprzejmie pyta o pozwolenie swojego gościa. Martin jest tym na równi 

zażenowany, co poirytowany. W końcu ośmiela się także zauważyć, że wybór tak silnie 

naznaczonego przez historię munduru jednoznacznie podkreśla skurwysyństwo tego, kto go 

nosi oraz sygnalizuje politykę prowadzenia instytucji, której Frank jest szefem. Oprócz 

                                                 
9 W hiszpańskim oryginale sztuka ma tytuł El campo, który zarazem oznacza wieś, ale i obóz. Tym samym 

hiszpański tytuł od razu wprowadza niepokój i niepewność. Argentyński widz od razu przeczuwał, z czym się 

wiąże ujadanie psów i krzyki dzieci, polski widz/czytelnik musi do tego dochodzić trochę dłużej, choć zapewne 

zaskoczenie jest wtedy większe, a poczucie absurdalności sytuacji silniejsze. Por. G. Gambaro, Na wsi, tłum.  

Z. Chądzyńska, „Literatura na świecie” 1977, nr 5. 
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wizualnych znaków do widza docierają także sygnały dźwiękowe: szczucie psów, krzyki, 

jęki, głosy dzieci, komendy wojskowe, bezwzględne odliczanie, wyładowania elektryczne. 

Dlatego mimo dobrych chęci i słów Franka bardzo trudno uwierzyć w to, że sztuka opowiada 

o niewinnym obozie dla niesfornych dzieciaków. Gambaro z premedytacją wykorzystuje 

ślady niedawnej europejskiej przeszłości i realnej argentyńskiej rzeczywistości, by poprzez 

opowieść na scenie uaktywnić procesy pamięci i przekazywania doświadczenia, by nawiązać 

kontakt z publicznością zgromadzoną w teatrze i rozpocząć proces przepracowywania traumy. 

Zwłaszcza, że absurdalność rośnie ze zdania na zdanie. Po kolacji, która wypełniona 

była politycznymi aluzjami wysuwanymi pod adresem Martina, rzeczywistość zaczyna się 

duplikować i groteskowo wykrzywiać. Frank zapowiada wejście pięknej, delikatnej, 

eterycznej przyjaciółki z dzieciństwa, jednak na scenę brutalnie zostaje wepchnięta Emma  

– wychudzona, łysa, przerażona więźniarka ze świądem, w zgrzebnej koszuli,  

z wytatuowanym numerem na przedramieniu. Zaczyna się zabawa w teatr, gdyż Emma 

odgrywa przed Martinem przygotowane przedstawienie. Zachowuje się i mówi jak elegancka, 

światowa pianistka-markiza, która właśnie znalazła się na wykwintnych salonach Paryża  

i niezobowiązującą rozmową próbuje nawiązać towarzyski flirt. Można zaobserwować, że  

z jednej strony to rzeczywistość wpływa na język, gdyż wymusza na nim dostosowanie się do 

kontekstu i sytuacji. Z drugiej jednak strony to język zdaje się kreować rzeczywistość, 

nadawać jej poprzez swój opis nieistniejącej w tym miejscu i kontekście rzeczywistości, 

odpowiedni, politycznie i historycznie poprawny kształt. Jest w tym na tyle skuteczny  

i przekonujący, że Martin, choć już nie musi swej wiedzy opierać na przypuszczeniach, zdaje 

się nie zauważać podwójnej potworności świata, w którym treser/oprawca Frank chciałby 

narzucać wszystkim jej uczestnikom wspólną świadomość, posługując się językowym 

konstruowaniem rzeczywistości. 

To znaczy, że użycie określonego języka w nieprzystającym, niepasującym kontekście 

staje się znakiem obowiązującej ideologii. Tym samym język ujawnia się jako narzędzie 

czysto politycznej manipulacji. Wydaje się, że w przypadku świata Gambaro to nie język jest 

skażony, a rzeczywistość, którą przyszło mu opisywać. I tym razem bliżej jej do 

rzeczywistości Mrożka niż Ionesco. Zdaje się, że dramatopisarka posługuje się 

niedomówieniami i aluzjami, gdyż to, co język powinien nazwać wprost, jest zbyt potworne, 

że brakuje w nim słów na opisanie zastanej sytuacji. Dlatego tak ważne staje się wspomnienie 

przeszłości i ślad, który po niej zostanie. Gdyż w momencie niedoskonałości rzeczywistości  

i trudności, na które napotyka język, należy gdzie indziej zapośredniczyć doświadczenie 

zagłady.   
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Choć można się starać, by do języka wnieść doświadczenie, cierpliwie poszukując słów 

i konstrukcji, które nazwałyby niedawne okrucieństwa. Trzeba jednak pamiętać, że nigdy jako 

takie i nigdy w całości nie może zostać przekazane komu innemu, następnemu pokoleniu. 

Wypowiadany sens zyskuje się dopiero poprzez interpretację wydarzeń. Opowieść o wiejskim 

obozie nie oddziaływałaby tak silnie na odbiorców, gdyby nie pamięć i doświadczenie 

katastrofy. Dzięki opowieściom poprzednich pokoleń rzucane mimochodem przez Emmę 

słowa-klucze, odzyskują ukryte sensy. Praca, zdrowie, kloaka to informacja o tych, którzy 

mieli szansę, by przetrwać, bo nadawali się do wysiłku fizycznego. Złoto, pociąg, polowanie 

przypomina o tych, którzy z powodu rasowej przynależności w transportach śmierci 

podróżowali z całym dobytkiem, który następnie był szabrowany. Zresztą niewiadomo, czy  

w takim przypadku można mówić o kradzieży, gdyż ci, którzy udawali się do łaźni, pilnowani 

przez psy, stawali się ofiarami morderstwa i jedyne, co po nich zostało, to pamięć ocalonych. 

W Łasce10 Griselda Gambaro zrezygnowała z nieprzystawalności warstwy językowej 

do obrazu. Zastosowała odmienną strategię. Zdaje się, że ta intertekstualna sztuka znajduje się 

pomiędzy. Pomiędzy teatrem i zabawą z literackimi odniesieniami a tworzeniem oraz 

zapisywaniem historii. Zwłaszcza, że tworzenie historii oraz pisanie o niej traktuje się często 

jako żmudny proces rekonstruowania faktów w wyniku skrupulatnych, niezwykle dokładnych 

badań źródłowych. Jednak gromadzenie informacji to tylko część pracy historyka 

(historiografa). Istotne jest także uporządkowanie posiadanych wiadomości, nadanie im 

określonej struktury, przekształcenie w spójne całości. Tym samym podstawowym dla historii 

sposobem prezentowania informacji staje się epicka opowieść/narracja historyczna. 

Łaska rozpoczyna się w ciemności. Słychać tylko głosy, które zastanawiają się, kiedy 

wstanie słońce. Ukryte w mroku postaci nie mogą się doczekać, by zobaczyć się nawzajem. 

Świta. Na teatralnej scenie zapalają się światła, a przed oczami widowni rysuje się obraz 

końca świata. Z jednej strony unieruchomione w brunatnych skorupach ludzkie ciała 

przypominają beckettowskie postaci ze Szczęśliwych dni, z drugiej strony, jak chce 

dramatopisarka, można się w nim dopatrzyć odwołań do twórczości malarskiej Hieronima 

Boscha. W miarę rozwoju akcji można się jeszcze doszukać nawiązań do Czekając na Godota 

oraz Końcówki. Jednak postaciom unieruchomionym w zatęchłych skorupach brak 

metafizycznego absurdu, który towarzyszył postaciom Becketta. Obserwując ich uwięzienie, 

można dopatrzeć się historycznych śladów wojskowego reżimu, przetrzymywania więźniów 

politycznych, bezduszności i nonsensowności sytemu. To widz siedząc w teatrze, 

                                                 
10 G. Gambaro, Łaska, tłum. M. Jordan, [w:] Raróg. Dwie sztuki z Argentyny, Kraków 2010. 
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uruchamiając swoją pamięć i zderzając ją z wiedzą historyczną na temat swojego kraju, może 

zbudować własne wyobrażenie o teatralnej rzeczywistości. Zwłaszcza, że odbiorca musi 

wykorzystać nie tylko swoje doświadczenie życiowe, ale i wiedzę historyczno-literacką, 

Gambaro bowiem zdaje się posługiwać strategiami intertekstualnymi, choć zakładając 

aktywność widza, raczej performatywnymi, recyklingując znane, europejskie dramaty 

absurdystów. 

Na scenie pojawiło się zatem podwójne więzienie. Bohaterowie nie tylko uwięzieni są 

w skorupach, ale i posiadają swojego Strażnika, godziny odwiedzin, racje żywnościowe. 

Jednak Gambaro zrezygnowała z realistycznej formy. Unieruchamiając bohaterów  

i odbierając im możliwość rozmów o polityce oraz przyczynach uwięzienia, groteskowo 

wykrzywiła świat. Mario i Rosa wyznają sobie miłość mimo niesprzyjających warunków, tym 

samym prowadzą intymne rozmowy przy świadkach. Chwilę później w odwiedziny pojawia 

się Mama i rozpoczyna się dialog, który równie dobrze mógłby się toczyć przy niedzielnym 

obiedzie. Zresztą Mario jest karmiony przez Matkę rosołem z makaronem. Pomiędzy jedną  

a drugą łyżką informuje swoją rodzicielkę o zaręczynach i planowanym ślubie, co staje się 

doskonałym pretekstem do zaprezentowania przysłowiowej niechęci teściowej względem 

przyszłej synowej. W tej kurtuazyjnej wymianie zdań nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie 

fakt, że język nie przystaje do sytuacji. Konsekwentnie wszyscy zdają się unikać nazywania 

sytuacji i miejsca, w którym się znaleźli, zostawiając to w gestii odbiorcy. 

Wytrwałość w pomijaniu potrzeby dookreślenia sytuacji przekłada się na eskalację 

okrucieństwa i upokorzenia. Dorośli mężczyźni: więźniowie oznaczeni numerami I oraz II, 

spędzają większość czasu na zabawie piłeczką. Jednak fakt unieruchomienia wpływa na to, że 

cały czas pozostają uzależnieni od czyjejś łaski czy pomocy. Podobnie rzecz ma się  

z wykonywaniem czynności fizjologicznych. Więźniowie są myci, podcierani, drapani. Rosa 

dodatkowo może liczyć na przywileje, które wynikają z jej płci. Zdaje się, że regularnie, na 

oczach swojego narzeczonego, jest gwałcona przez Strażnika, który w zamian za seksualne 

usługi spełnia prośby uwięzionych i przysuwa do siebie skorupy, tak, by w końcu mogli się 

dotknąć, co więcej – po raz pierwszy zobaczyć. I właśnie w tym obrazie można doszukać się 

zapośredniczenia wspomnień. Okrucieństwo i szykany, na które narażeni są więźniowie, 

przypominają raporty ocalonych. Zdaje się zatem, że Gambaro w teatrze wykorzystała zapisy 

traumy, by opowiedzieć o doświadczeniu z niedalekiej przeszłości. Zresztą pomiędzy Matką  

a Strażnikiem dochodzi w końcu do rozmowy, która sugeruje, że temu, co wydarza się na 

scenie, mimo wszystko bliżej jest do widoku argentyńskich więzień niż obrazów końca 

świata, które wyszły spod pędzla Hieronima Boscha. Zwłaszcza, że niderlandzki malarz 
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mimo wszystko zgadzał się z wizją sprawiedliwego sądu bożego, Gambaro pozostawia widza 

z obrazem ostatniej łaski, przypominając o tysiącach znikniętych, którzy przy odrobinie 

szczęścia zginęli szybko i bezboleśnie, po śmierci spoczywając w masowych, anonimowych 

mogiłach. 

O dyktaturze powiedziano już wiele. Hierarchiczne stosunki władzy, arbitralne metody 

rządzenia, a także terror i strach można pokazać na wiele sposobów. Poprzez kostium 

historyczny, absurdalny humor czy skomplikowaną formalnie narrację. Jednak nie chodzi 

tylko o to, by pokazywać i komentować. Wykorzystywanie pamięci doświadczenia w sztuce 

powinno zmierzać głównie do przepracowania traumy, odnalezienia się na nowo  

w rzeczywistości po wielkiej zagładzie, katastrofie ludobójstwa. Bierny bohater zamienia się 

w czynnego albo kryształowy w tego, który zbłądził. Polityka jest doskonałym ekwiwalentem 

starożytnej winy tragicznej. Nie trzeba wtedy nieświadomego zbłądzenia, niepotrzebne 

okazuje się enigmatyczne fatum. Zasady polityki są twarde i bezwzględne, wystarczająco 

okrutne, by złamać niejednego człowieka. Mechanizmem obronnym ofiary staje się wtedy 

zapomnienie, jednak wymazanie/zamazanie wspomnień nie uchroni przed konsekwencjami 

wydarzeń przeszłości. Będą one wracać tak długo, jak długo będą istnieć ofiary, domagające 

się zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, za przemilczenia historii podporządkowanej 

doraźnym celom politycznym. Należy zatem ożywić pamięć w teatrze, przywołać traumę, 

przekazać doświadczenie. 
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Bartłomiej Jasiński1 

 

 

Powstanie i działalność Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej  

w województwie olsztyńskim 

 

Klęska Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w wyborach 4 czerwca  

1989 roku w skali kraju dotknęła również lokalne struktury i kandydatów w wyborach do 

Sejmu kontraktowego. PZPR nie spodziewała się innego wyniku, jak tylko zwycięstwo  

– obsadzenie w I turze wszystkich mandatów do Sejmu PRL oraz wygranie wyborów do 

Senatu. Jeszcze w dzień wyborów – 4 czerwca 1989 r. – o godz. 18.00, w siedzibie Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie (KW PZPR w Olsztynie) zebrało się kierownictwa 

partyjno – administracyjne województwa olsztyńskiego, otrzymując wyniki ze wsi oraz 

partyjne sondaże mówiące o klęsce wyborczej2. Remedium na poprawienie wyników  

w II turze miało być wystosowane odezwy do aktywu partyjnego i walka o frekwencję 

wyborczą, co jednak okazało się nieskuteczne. Mandaty przynależne stronie partyjno  

– rządowej zostały obsadzone w II turze przy niskiej frekwencji wynoszącej zaledwie 

23,58%, tym samym powodując, że wybrani posłowie posiadali niższy stopień 

reprezentatywności i byli traktowani jako przedstawiciele „drugiej kategorii”3.  

Wśród członków PZPR województwa olsztyńskiego, podobnie jak w całym kraju, 

pojawiła się atmosfera zwątpienia co do celowości prowadzenia dalszej działalności 

politycznej oraz świadomość, że dalsze istnienie partii w obecnym kształcie oraz 

sprawowanie przez nią władzy jest niemożliwe. W tej sytuacji dokonano zmian kierownictwa 

partii w dniu 21 października 1989 r. – nowym I Sekretarzem KW PZPR w Olsztynie 

wybrano Leona Szeląga4.   

Przed nowym kierownictwem KW PZPR w Olsztynie postawiono zadanie – dokonanie 

zwolnień pracowników aparatu partii. W okresie od października do listopada 1989 r. 

przeprowadzono zwolnienia pracowników, których liczba wynosiła wówczas  

w województwie olsztyńskim około 400. W znakomitej większości byli to nauczyciele, 

którym partia miała za zadanie ułatwić powrót do zawodu. W ocenie L. Szeląga operacja 

zwolnień pracowników była spóźniona, gdyż decyzję o jej przeprowadzeniu podjęły centralne 

                                                 
1 Bartłomiej Jasiński, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie. 
2 W. Żebrowski, Rok 1989 w Warszawie i Olsztyńskiem (wybrane problemy), Olsztyn 1999, s. 65. 
3 Ibidem, s. 69-71.  
4 Wywiad z Leonem Szelągiem, przeprowadzony w dniu 6 lutego 2013 r.  
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organy PZPR już w lipcu 1990 r., wówczas przebiegła by ona łatwiej i efektywniej.  

W wyniku tych zmian personalnych pozostało kilkoro pracowników etatowych PZPR  

w województwie olsztyńskim – w samym KW PZPR w Olsztynie5. 

Wobec zarządzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed XI Zjazdem PZPR,  

w województwie olsztyńskim odbyły się gminne konferencje, na których wybrano delegatów 

na krajowy zjazd w liczbie około 20. Delegacja województwa olsztyńskiego uczestniczyła  

w XI Zjeździe w komplecie. Jak ocenił L. Szeląg, wybrani delegaci, mimo pesymistycznej 

atmosfery, wypełnili nałożony na nich obowiązek. W wyniku podjęcia decyzji o rozwiązaniu 

partii, część delegatów opuściła XI Zjazd przed jego oficjalnym zakończeniem, zaś wśród 

członków założycieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) znalazło się  

7 delegatów. Pełnomocnikiem Rady Naczelnej SdRP (RN SdRP) do tworzenia struktur partii 

w województwie olsztyńskim oraz spraw majątkowych wyznaczono L. Szeląga. W lutym 

1990 r. odbyło się ostatnie plenum KW PZPR w Olsztynie, podczas którego poinformowano 

o tworzeniu nowej formacji. Do udziału w jej budowaniu zgłosiła się część dotychczasowych 

działaczy, pochodzących ze struktur w gminach i miastach6.  

Tworzenie struktur SdRP w województwie olsztyńskim oparto na dotychczasowych 

działaczach, którzy wyrazili chęć dalszej współpracy. Odbywało się to poprzez rekrutację 

członków do zawiązywanych kół partyjnych, przez bezpośrednie kontakty, a także spotkania 

z udziałem pełnomocnika RN SdRP, w których uczestniczyło zwykle kilkadziesiąt osób. 

Wśród nowych członków dominowali byli działacze PZPR, zapisywały się również osoby 

dotychczas bezpartyjne. W ocenie L. Szeląga akces do partii zgłaszano z pobudek 

ideologicznych, nie mogąc liczyć na profity z członkostwa, decyzje podejmowano 

spontanicznie, z optymizmem patrząc na budowanie nowej formacji7.  

Zdaniem Autora niewielka liczba osób deklarujących wolę przystąpienia do SdRP  

w stosunku do liczby byłych członków PZPR, wynikała z charakteru nowej formacji, której 

profil określono na XI Zjeździe i zarazem Kongresie Założycielskim jako partia ideowa.  

SdRP nie była już wówczas partią władzy, gwarantującą przywileje, nie miała ponadto 

perspektyw na odegranie dominującej roli na polskiej scenie politycznej. Warto zauważyć, że 

w tym czasie miał miejsce negatywny odbiór społeczny nie tylko byłej PZPR, ale  

i działalności partyjnej w ogóle. Można zatem postawić tezę, że decyzja o wycofaniu się  

                                                 
5 Ibidem.  
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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z życia politycznego podjęta przez dotychczasowych członków partii była spowodowana 

obawami.  

Kierownictwo KW PZPR w Olsztynie zobowiązano do przeprowadzenia zmian 

majątkowych. Partia zamierzała się pozbyć swoich dwóch siedzib w Olsztynie – siedziby  

KW PZPR przy ul. Głowackiego oraz zaplecza biurowo – garażowego przy  

ul. Augustowskiej. W tym celu wystosowano stosowne pisma do prezydenta Olsztyna oraz 

wojewody olsztyńskiego. Budynek przy ul. Augustowskiej przekazano straży pożarnej.  

Z kolei problem pojawił się z przekazaniem siedziby przy ul. Głowackiego, którą chciały 

przejąć władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (WSP)8. 8 maja 1990 r. władze 

uczelni otrzymały informację, że dostaną jedynie część tej nieruchomości, wobec czego dzień 

później studenci WSP przystąpili do kilkudniowego strajku okupacyjnego budynku po KW 

PZPR w Olsztynie. Ostatecznie budynek przekazano uczelni w dniu 1 czerwca 1990 r.9, zaś 

pozostały majątek ruchomy, przejęła już struktura SdRP w województwie olsztyńskim10.  

Zdaniem Autora funkcjonowanie SdRP w województwie olsztyńskim należy 

rozpatrywać przez pryzmat działalności jej organów statutowych oraz uzyskiwanych 

wyników w wyborach powszechnych. Na posiedzeniach poszczególnych gremiów 

decydowano o podejmowanych działaniach wyborczych, przekazywanych społeczeństwu 

stanowiskach, uchwalano programy wyborcze i dokonywano wyboru władz, prowadzono 

ponadto szeroką dyskusję na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej i politycznej 

oraz o funkcjonowaniu partii na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Posiedzenia organów 

statutowych miały różną wagę, ze względu na ich pozycję statutową, niemniej zasadne 

wydaje się przedstawienie ich w układzie chronologicznym, pokazującym SdRP na 

przestrzeni lat jej funkcjonowania, uzupełnionym o uzyskiwane wyniki wyborcze.  

Ważnym, uzupełniającym źródłem informacji o funkcjonowaniu SdRP województwa 

olsztyńskiego są także publikacje na łamach partyjnego biuletynu informacyjnego „Impuls”, 

wydawanego nieregularnie w Olsztynie w latach 1993 – 1998. Równie cennym, z punktu 

widzenia faktografii oraz ocen zachodzących zjawisk, są informacje pozyskane od L. Szeląga 

– osoby związanej ze środowiskiem lewicy i partią na wielu etapach jej działalności, 

pełniącego różne funkcje partyjne.  

 

 

 

                                                 
8 Ibidem.  
9 J. Chłosta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999, Olsztyn 1999, s. 43.  
10 Wywiad z Leonem Szelągiem…  
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I Zjazd SdRP, 23.06.1990 r.  

Inauguracyjny I Zjazd SdRP Województwa Olsztyńskiego odbył się w dniu 23 czerwca 

1990 r. i był zdominowany przez wątki programowe oraz personalne. W debacie postulowano 

by SdRP podkreślała zasługi PRL dla rozwoju społecznego, walki z analfabetyzmem, opieki 

socjalnej i zdrowotnej. W ocenie delegatów najważniejszym jednak zadaniem jest walka  

z bezrobociem. Kilkukrotnie w debacie podnoszono wątek rolnictwa, jako głównej gałęzi 

gospodarki województwa, znajdującej się w złym stanie, wymagającym większych nakładów 

finansowych11. Jako ważne oceniono sprawy bezrobocia młodzieży, wprowadzenie ułatwień 

w dostępie do edukacji na poziomie średnim, a także wyrażenie sprzeciw wobec 

komercjalizacji kultury i edukacji12.  

Delegaci na zjazd odnieśli się również do miejsca i roli partii na scenie politycznej. 

Uważano, że należy propagować Socjaldemokrację RP jako partię, która nie jest tożsama  

z PZPR, należy na łamach prasy wskazywać różnice w założeniach i działaniach. SdRP nie 

może odcinać się od socjalizmu, ale musi pokazać, że ta partia to nie „przemalowani 

komuniści, bo (…) program i działanie jest inne”13.  Podkreślano także rolę, jaką lewica 

spełniła w Polsce: „To my lewica rozpoczęliśmy dialog i my dążymy do demokracji. Szansa, 

którą wygrała lewica – to tutejsze ziemie. (…) Gdybyśmy w tamtym czasie nie odzyskali tych 

ziem, dzisiaj nie było by szans np. [na] Śląsk, Szczecin. Powinniśmy to wykorzystać  

w naszym programie”14. 

Oceniano, że Socjaldemokracja RP powinna być dobrze zorganizowana, osadzona  

w realiach społeczno – ekonomicznych, nie ma być opozycją krytykancką, lecz twórczo  

i aktywnie uczestniczyć w nowej rzeczywistości. Zadaniem partii jest zdobywanie 

społecznego poparcia, poprzez tworzenie nowych kół i struktur terenowo – środowiskowych, 

rozszerzanie bazy członkowskiej o działaczy w miastach, na wsiach, wśród robotników  

i rolników, także inteligencji. Partia powinna również opierać się na działaniach byłych 

członków PZPR, którzy „zachowali swoją partyjną godność i nie zrezygnowali ze swoich 

                                                 
11 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 

Polskiej w Olsztynie (RWSdRPO), sygn. 1776/1, k. 9, „Protokół z obrad I Wojewódzkiego Zjazdu 

Socjaldemokracji Rzeczypospolitej polskiej, odbytego w dniu 23 czerwca 1990r. w Olsztynie”, s. 6. 
12 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 47-48, „Stanowisko w sprawie młodzieży i jej perspektyw  

I Wojewódzkiego Zjazdu Socjaldemokracji RP w Olsztynie”, s. 1-2.  
13 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 10, „Protokół z obrad I Wojewódzkiego Zjazdu Socjaldemokracji 

Rzeczypospolitej polskiej, odbytego w dniu 23 czerwca 1990 r. w Olsztynie”, s. 7. 
14 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 15-16, „Protokół z obrad I Wojewódzkiego Zjazdu Socjaldemokracji 

Rzeczypospolitej polskiej, odbytego w dniu 23 czerwca 1990 r. w Olsztynie”, s. 12-13. 



138 

 

socjalistycznych ideałów”, a ważnym wzywaniem jest pozyskanie samorządowych radnych 

bezpartyjnych15. 

Działacze podkreślali, że SdRP nie jest partią kontynuacji PZPR, że powstała w wyniku 

działań jej reformatorskiego skrzydła w długim procesie. Socjaldemokracja RP jest nową 

formacją gdyż ma nowy program, nie jest państwową partią władzy, nie uważa się za 

monopolistę na lewicy, została zbudowana od podstaw, zaś z majątku po byłej PZPR partia 

się rozliczy16. 

W sprawach personalnych prowadzono spór o przynależność członków SdRP do PZPR. 

Pojawiły się nieliczne głosy by nie wybierać do władz ugrupowania osób pełniących 

dotychczas wysokie stanowiska w PZPR, ani jej etatowych pracowników. Miało  

to symbolizować odcięcie się personalne nowej partii od PZPR. Na zjeździe dokonano 

wyboru władz. W wyborach na Przewodniczącego RW SdRP startowało dwóch kandydatów, 

którzy otrzymali następującą liczbę głosów: Stanisław Dużyński – 21 głosów i Ryszard 

Lewin – 73 głosy. Tym samym przewodniczącym wybrano Ryszarda Lewina. Z kolei  

w głosowaniu na Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego SdRP (Sekretarza 

WKW) starli się Andrzej Ryński – przedstawiciel młodego pokolenia (29 głosów) i Leon 

Szeląg – przedstawiciel byłego aparatu partyjnego (65 głosów). W wyniku wyborów 

sekretarzem wybrano L. Szeląga – ostatniego I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie17.  

SdRP województwa olsztyńskiego na etapie organizacji struktur wydała kilka 

biuletynów wewnętrznych propagujących materiały i stanowiska RN SdRP. Wydawała 

własnym sumptem pismo „Nasze Sprawy”. Na dzień 15 czerwca 1990 r. Socjaldemokracja 

RP w województwie olsztyńskim liczyła 1104 członków, zrzeszonych w 81 kołach. Z tej 

liczby 18,3% stanowili rolnicy i pracownicy rolnictwa, 24,4% robotnicy i 51,3% pracownicy 

umysłowi. Około 30% członków dotychczas było bezpartyjnych, zaś około ¼ to ludzie 

młodzi18.  

Pierwsze posiedzenie Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie (RW SdRP), które odbyło 

się w dniu 30 czerwca 1990 r., poświęcono przyjęciu regulaminu funkcjonowania organu, 

dokonaniu wyborów wiceprzewodniczących, składu Wojewódzkiego Komitetu 

Wykonawczego (WKW). Ponadto przyjęto plan pracy rady, a także regulamin pracy WKW. 

                                                 
15 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 38-39, „Tezy Programowe Socjaldemokraci Rzeczypospolitej Polskiej 

województwa olsztyńskiego na I Kadencję 1990-1994”, s. 1-2.  
16 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 48-49, „Wystąpienie wprowadzające Pełnomocnika Rady Naczelnej na  

I Wojewódzkim Zjeździe Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie w dniu 23 czerwca 1990 r.”.  
17 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 19, „Protokół z obrad I Wojewódzkiego Zjazdu”, s. 16. 
18 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 50, „Wystąpienie wprowadzające Pełnomocnika Rady Naczelnej na  

I Wojewódzkim Zjeździe Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie w dniu 23 czerwca 1990 r.”. 
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W dyskusji podkreślono konieczność podjęcia przygotowań do wyborów parlamentarnych. 

Zgłoszono również postulat stworzenia systemu informacji wewnętrznej oraz utworzenia 

organizacji młodzieżowej19. 

Posiedzenie RW SdRP w Olsztynie w dniu 22 września 1990 r. zdominowane było 

dyskusją na temat aktualnej sytuacji społeczno – politycznej. Wskazano m.in. na podziały  

w obozie solidarnościowym, klerykalizację szkół i brutalizację życia publicznego. Uczestnicy 

uznali, że kluczowe jest zapewnienie środków finansowych na działalność partii, także 

poprzez stworzenie jej zaplecza gospodarczego. Postulowano dalsze rozbudowywanie 

szeregów członkowskich, zwracając szczególną uwagę na młodzież. Rada dokonała wyboru 

skarbnika RW SdRP, powierzając tę funkcję Irenie Butkiewicz20. 

Ocena kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich, a także perspektywy dalszej 

działalności, były przedmiotem posiedzenia RW SdRP w dniu 15 grudnia 1990 r. W referacie 

Sekretarza WKW L. Szeląga podkreślono, że wystawienie kandydatury Włodzimierza 

Cimoszewicza było trafione i uzyskany wynik21, choć nie satysfakcjonujący, pokazał że 

lewica jest obecna na scenie politycznej i daje jej możliwości zaistnienia w kolejnych 

elekcjach. Zauważono, że warunki działalności stale się pogarszają, pojawiają się 

ograniczenia kadrowe, finansowe, kurczy się baza materialna partii. Wyrażano obawy  

o nacjonalizację majątku byłej PZPR. Perspektywę działalności politycznej SdRP upatrywano 

w zawiązywaniu sojuszy z organizacjami podzielającymi „lewicową opcję polityczną”, wśród 

których wymieniono branżowe związki zawodowe, organizacje spółdzielcze i kobiece. 

Podkreślono konieczność budowania sztabów wyborczych o szerszym zasięgu personalnym. 

Równocześnie podsumowano, że okres defensywny formacji się zakończył22. 

Posiedzenie RW SdRP w Olsztynie w dniu 16 lutego 1991 r. poświęcono zbliżającej się 

kampanii wyborczej do parlamentu. W dyskusji zgłoszono postulat stworzenia szerokiej listy 

wyborczej zawierającej przedstawicieli różnych środowisk. Lewica powinna wystartować  

w wyborach razem, z organizacjami kobiecymi i młodzieżowymi23.   

  

 

 

                                                 
19 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 2-4, „Protokół z Posiedzenia Rady Wojewódzkiej w dniu 30.06.1990 r.”. 
20 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 25-26, „Protokół z Posiedzenia Rady Wojewódzkiej odbytego dnia 

22.09.1990 r.”. 
21 34.570 głosów (11,4%) w województwie olsztyńskim, w: APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 45, „Analiza 

wyników wyborów prezydenckich”. 
22 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 35-40, „Porządek obrad Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie w dniu 

15.12.1990 r.”. 
23 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 88-89, „Protokół z posiedzenia Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie  

z dnia 16 lutego 1991 r. nt. „Zadania SdRP w zbliżającej się kampanii wyborczej”.  
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I Wojewódzka Konwencja SdRP w Olsztynie 27 kwietnia 1991 r. 

Podczas I Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie w dniu 27 kwietnia 1991 r. 

oceniono, że w polskiej polityce nastąpił radykalny zwrot na prawo, zaś SdRP jest 

przedstawiana przez przeciwników politycznych jako ugrupowanie, które nie mieści się  

w zakresie dopuszczalnego pluralizmu, jako partia tożsama z PZPR w sferze politycznej  

i programowej, dążąca do restauracji minionego ustroju. Podkreślano dominację wyłącznie 

jednej opcji politycznej w środkach masowego przekazu. Podczas Konwencji wyrażano 

opinię, że wybory parlamentarne 1991 r. zadecydują o przyszłości lewicy, dlatego też 

konieczne jest zbudowanie sojuszu sił lewicowych i wystawienie wspólnej listy wyborczej. 

Był to przeważający pogląd, zaś w samej partii nie brakowało głosów krytycznych i koncepcji 

samodzielnego startu SdRP w wyborach24.  

Konwencja podkreśliła konieczność upowszechnienia programu partii, tworzenia wśród 

obywateli przekonania o istnieniu alternatywy dla ówczesnych władz, przeciwstawiania się 

przejawom zastraszania społeczeństwa zagrożeniami, które rzekomo płyną ze strony lewicy. 

Wskazano na najważniejsze problemy dla regionu: stale rosnące bezrobocie, złą sytuację 

mieszkaniową, degradację wsi i rolnictwa, brak polityki skierowanej do młodego pokolenia25.   

SdRP na dzień 27 kwietnia 1991 r. w województwie olsztyńskim liczyła 1195 członków 

zorganizowanych w 112 kołach. Geograficzne rozmieszczenie członków było zróżnicowane, 

choć największa liczba członków była w miastach i „miastogminach”, w kilku gminach nie 

istniały koła, byli jedynie pojedynczy członkowie. Jako słabość bazy członkowskiej 

wskazywano niedostateczną liczbę robotników, rolników i młodzieży (przeciętny wiek 

członków w granicach 40 – 45 lat). Ponadto wskazywano na bierność funkcyjnych członków 

partii, a także niski poziom ściągalności składek członkowskich. W tej sytuacji,  

dla zapewnienia funduszy na działalność statutową, utworzono działalność gospodarczą26.  

Od I Zjazdu Wojewódzkiego RW SdRP spotkała się na 5 posiedzeniach, pracował 

WKW. Jedną z form kontaktu z członkami były wydawnictwa – początkowo biuletyny 

informacyjne, następnie periodyki „Głos”, „Nasze sprawy” i „Rewers”. Z kolei niektóre rady 

rejonowe wydawały własne pisma: „Echa Szczytna” i „Mrongowiusz”. RW SdRP 

angażowała się w kampanie wyborcze w wyborach samorządowych i prezydenckich. 

                                                 
24 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 49-57, „Wystąpienie Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej na konwencji 

SdRP w Olsztynie w dniu 27.04.1991 r.”. 
25 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 86-87, „Oświadczenie Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie, 

Olsztyn, 1991-04-27”.  
26 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 58-65, „Konspekt wystąpienia Sekretarza WKW na wojewódzką 

konwencję SdRP w Olsztynie w dniu 27.04.1991 r.”.  
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Organizowała wizytę Przewodniczącego RN SdRP Aleksandra Kwaśniewskiego, angażowała 

się w protesty przeciwko ustawie antyaborcyjnej27.  

Konwencja Wojewódzka SdRP w dniu 27 kwietnia 1991 r. dokonała oceny 

kierownictwa organizacji wojewódzkiej – udzielając wotum zaufania siedmiu z dziewięciu 

członków Prezydium RW SdRP i WKW28.  

Posiedzenie RW SdRP w Olsztynie, które odbyło się 25 maja 1991 r., zdominowała 

dyskusja o bieżącej sytuacji oraz sprawy ideologiczne. Pojawiły się głosy, by nie zajmować 

oficjalnego stanowiska wobec klerykalizacji, zaś ostrożnie postępować w temacie stanu 

wojennego, potępiając działalność organów bezpieczeństwa. W dyskusji zauważono, że SdRP 

powinna koncentrować się w debacie publicznej na upowszechnianiu programu społeczno  

– gospodarczego29.  

Następne posiedzenie RW SdRP w Olsztynie, odbyte w dniu 19 lipca 1991 r., w całości 

poświęcono przygotowaniom do wyborów parlamentarnych. Sekretarz WKW L. Szeląg 

poddał pod głosowanie listę kandydatów koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)  

do Sejmu RP – z liderem listy prof. Tadeuszem Iwińskim oraz kandydatem do Senatu RP, 

prof. Wojciechem Maszke, która uzyskała akceptację zgromadzonych. Powołano również 

Wojewódzki Sztab Wyborczy SLD30.  

Ocena wyników wyborów parlamentarnych była przedmiotem posiedzenia RW SdRP  

w Olsztynie w dniu 23 listopada 1991 r. SLD uzyskał w województwie 40.276 głosów 

(12,82%) i dwa na osiem mandatów poselskich dla członków SdRP – T. Iwińskiego (13.356 

głosów) i Mariana Kozłowskiego (4.996 głosów), nie uzyskano mandatu Senatora RP. Wynik 

określono jako zadowalający, choć to prawica będzie dzierżyła władzę. Ostrzegano, że należy 

przygotować się na działania prawicy zmierzające do dezintegracji lewicy, dlatego też 

zaapelowano do parlamentarzystów o utrzymanie jedności Klub Parlamentarnego SLD  

(KP SLD)31.  

Na posiedzeniu RW SdRP w dniu 21 grudnia 1991 r. Przewodniczący RW SdRP  

R. Lewin zapoznał zgromadzonych z trudną sytuacją finansową ugrupowania. W jego ocenie 

konieczne jest zlikwidowanie etatów i oparcie funkcjonowania partii o działalność społeczną. 

                                                 
27 Ibidem.   
28 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 81-82, „Protokół Nr 2 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej powołanej na 

Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie w dniu 27.04.1991 r.”.  
29 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 83-84, „Protokół z posiedzenia Rady Wojewódzkiej SdRP – Olsztyn 

25.05.1991 r.”. 
30 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 76-78, „Protokół z posiedzenia Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie 

odbytego dnia 19.07.1991 r.”. 
31 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 66-73, „Protokół z posiedzenia Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie  

z dnia 23.11.1991 r.”. 
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Zaplanowano by nad tym problemem również debatować podczas zbliżającej się konwencji. 

W dyskusji zwracano również uwagę na konieczność funkcjonowania lokali – siedzib SdRP 

w poszczególnych miejscowościach. Emocje wzbudziła dyskusja na temat strat finansowych 

powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty stworzone 

przez partię. L. Szeląg złożył rezygnację z funkcji Sekretarza WKW, motywując to 

wypełnieniem swojej misji oraz przyjęciem stanowiska kierownika biura KP SLD  

w Olsztynie32. 

 

II Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie 18.01.1992 r. 

II Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie 18 stycznia 1992 r. podjęła stanowisko  

w sprawie sytuacji państwowego rolnictwa w województwie olsztyńskim. Krytycznie 

odniesiono się do funkcjonowania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa33. Uczestnicy 

debatowali również nad opracowaniem Centralnego Komitetu Wykonawczego SdRP  

pt. „SdRP wobec aktualnych wyzwań politycznych”34. Przyjęto również zasady 

funkcjonowania organizacji wojewódzkiej SdRP, w których na uwagę zasługuje powołanie 

forum przewodniczących Rad Rejonowych SdRP (RR SdRP) jako „pozastatutowego ciała  

o charakterze informacyjno – konsultacyjnym”35. 

Podczas Konwencji dokonano oceny mijającego okresu sprawozdawczego, 

podkreślając że koncentrowano się w nim na przygotowaniach do wyborów parlamentarnych, 

w których za cel postanowiono osiągnięcie wyniku co najmniej takiego jak w ostatnich 

wyborach prezydenckich. W związku z tym kluczowy był dobór kandydatów, budowanie 

porozumienia z koalicjantami, zbieranie funduszy na kampanię wyborczą oraz podpisów 

poparcia dla listy wyborczej. Podkreślono, że udało zbudować się porozumienie SLD  

na szczeblu wojewódzkim, stworzono okręgowy sztab wyborczy. Spośród 13 kandydatów do 

Sejmu RP umieszczonych na liście okręgowej, 8 było członkami SdRP, zaś w wśród  

8 kandydatów pochodzących z województwa olsztyńskiego 5 posiadało legitymację SdRP. 

Na kampanię wyborczą przeznaczono w okręgu 47 mln zł, w województwie olsztyńskim  

27 mln zł, co stanowiło 45% dopuszczalnego limitu wydatków. Podczas kampanii wyborczej 

odbyły się wizyty członków kierownictwa krajowego: Leszka Millera, Józefa Oleksego, 

Tomasza Nałęcza, Mieczysława F. Rakowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Podsumowano, że ciężar kampanii SLD spoczął jak dotychczas na strukturach SdRP. Lista 

                                                 
32 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 56-63, „Posiedzenie RW SdRP w Olsztynie 21 XII 1991”. 
33 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 123, „Oświadczenie Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie  

w sprawie państwowego sektora rolnictwa”. 
34 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 125-136, „SdRP wobec aktualnych wyzwań politycznych”.  
35 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 137, „Zasady funkcjonowania Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
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wyborcza uzyskała w wyborach 7,5 tys. głosów, z czego ponad 5 tys. z terenu województwa 

olsztyńskiego, co pozwoliło na osiągnięcie pozycji zapobiegającej marginalizacji 

ugrupowania36.  

Konwencja określiła mijający okres sprawozdawczy jako czas trudnej działalności dla 

partii, w sytuacji przejmowania majątku i pracowników po byłej PZPR. Złą atmosferę  

w SdRP powodowało rozliczanie partii z majątku oraz konieczność zwalniania etatowych 

pracowników. RW SdRP założyła działalność gospodarczą udzielając pożyczki nowemu 

podmiotowi, która nie została zwrócona. Nastąpiła konieczność rezygnacji z części lokali, zaś 

siedziba RW SdRP została umiejscowiona w biurze poselskim SLD. Dzięki społecznym 

inicjatywom funkcjonowały biura partii w Bartoszycach, Mrągowie, Nidzicy i Iławie37.  

W związku z rezygnacją z funkcji Sekretarza WKW L. Szeląga przeprowadzono 

wybory. W wyniku głosowania A. Ryński uzyskał wynik 73 głosów i, będąc jedynym 

kandydatem, objął stanowisko Sekretarza WKW38. Konwencja udzieliła wotum zaufania 

ośmiu z dziewięciu członków Prezydium RW SdRP i WKW. Warto podkreślić, że mandat 

członka WKW utracił Jarosław Piórkowski, odpowiedzialny za prowadzenie działalności 

gospodarczej, która naraziła SdRP na straty finansowe39.  

Działalność struktury wojewódzkiej SdRP w 1992 r. ogniskowała się na posiedzeniach 

Prezydium RW SdRP w Olsztynie. Odbyto posiedzenia 1 i 14 lutego 1992 r., które 

poświęcono m.in. sprawom finansowym. Zrealizowano również plan rozmów z członkami 

koalicji SLD40. Na posiedzeniu Prezydium RW SdRP w Olsztynie w dniu 16 maja 1992 r. 

przyjęto stanowisko wobec aktualnej sytuacji w partii, piętnujące brak konsultacji decyzji  

RN SdRP z niższymi szczeblami struktury partyjnej, braku strategii postępowania partii  

w aktualnej sytuacji politycznej. Zwrócono również uwagę na konieczność uregulowania 

relacji pomiędzy SdRP a KP SLD41. Posiedzenie Prezydium RW SdRP w Olsztynie w dniu  

7 września 1992 r. poświęcono w organizacji spotkań członków i sympatyków SdRP, wizycie 

                                                 
36 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 98-108, „Wystąpienie sprawozdawcze Sekretarza WKW na Wojewódzkiej 

Konwencji SdRP w Olsztynie w dniu 18 stycznia 1992 r.”.  
37 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 98-108, „Wystąpienie sprawozdawcze Sekretarza WKW na Wojewódzkiej 

Konwencji SdRP w Olsztynie w dniu 18 stycznia 1992 r.”. 
38 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 143, „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla dokonania wyboru 

Sekretarza RW SdRP”. 
39 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 144, „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Wojewódzkiej 

Konwencji SdRP w Olsztynie”. 
40 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 158, 160, „Protokół z posiedzenie Prezydium RW SdRP w Olsztynie  

z dnia 1.02.1992”, „Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
41 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 164, „Stanowisko Rady Wojewódzkiej SdRP W Olsztynie wobec aktualnej 

sytuacji w partii.”. 
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przedstawicieli RN SdRP i kierownictwa KP SLD. Przedmiotem obrad były również straty 

finansowe i udzielone pożyczki podmiotom gospodarczym utworzonym przez SdRP42. 

Na posiedzeniu w dniu 10 października 1992 r. RW SdRP w Olsztynie zdecydowała, że 

w okresie od 10 października do 19 grudnia 1992 r. zostanie przeprowadzona kampania przed 

kongresem partii. Miała mieć charakter programowy – dyskusji nad projektami oraz 

istniejącymi dokumentami partii, a także wyborczy – dokonania wyborów delegatów na 

konwencję wojewódzką i na II Kongres SdRP43. W styczniu 1993 r. SdRP w województwie 

olsztyńskim liczyła półtora tysiąca członków, zrzeszonych w kołach i radach rejonowych na 

terenie całego województwa olsztyńskiego44.  

 

III Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie 16.01.1993 r.  

III Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie odbyła się 16 stycznia 1993 r. Wzięło  

w niej udział 115 delegatów, w tym posłowie na Sejm RP, prof. T. Iwiński i prof. Marian 

Kozłowski, a także zaproszeni goście – w tym przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej 

(PPS), Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych (OPZZ) i Demokratycznej Unii Kobiet45.   

Konwencja przyjęła trzy dokumenty. W pierwszym stanowisku podkreślono złą 

sytuację społeczno – gospodarczą w kraju, skrytykowano przekształcenia własnościowe, 

podkreślono wysokie – 24% bezrobocie, malejące świadczenia socjalne. W ostrym tonie 

określono aktualne rządy prawicy, podkreślając dwa hasła wyborcze SLD „Tak dalej być nie 

może” oraz „Socjaldemokratyczny program dla Polski”46. Uczestnicy konwencji wystosowali 

również apel do parlamentarzystów województwa wzywając ich do wzniesienia się ponad 

podziały partyjne i wspólnego zajęcia się problemami społeczno – gospodarczymi regionu, 

podkreślając, że posłowie SLD są do tego gotowi47. Delegaci, dając temu wyraz  

w uchwale,  krytycznie odnieśli się do funkcjonowania niektórych samorządów 

terytorialnych, a w szczególności do postawy niektórych radnych gminnych – ich konfliktów 

                                                 
42 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 173, „Ustalenia z posiedzenia Prezydium RW SdRP w Olsztynie odbytego 

w dniu 07.09.1992 r.”.  
43 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 106-107, „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie z dnia 

10.10.1992 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii przed II Kongresem.”.  
44 A. Ryński, Tak dalej być nie musi, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

w Olsztynie” 1993, nr 1, s. 2. 
45 A. Ryński, O wspólne działanie na rzecz województwa i kraju, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej w Olsztynie” 1993, nr 2, s. 2. 
46 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 132-133, „Stanowisko III Konwencji Wojewódzkiej Socjaldemokracji RP 

w Olsztyńskiem”. 
47 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 134, „Apel do parlamentarzystów województwa olsztyńskiego”. 
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z władzami wykonawczymi, zawierania stosunków cywilno – prawnych z gminą  

i prowadzenia działalności gospodarczej na gminnym majątku48.  

Konwencja powołała Zespół do spraw samorządu terytorialnego, któremu postawiono 

za cel dokonanie przeglądu ustawodawstwa, opracowanie uwag i wniosków, skierowanie ich 

do właściwych komisji sejmowych oraz przygotowanie koncepcji startu SdRP w wyborach 

samorządowych49. Konwencja udzieliła wotum zaufania wszystkim członkom władz 

wojewódzkich50. 

Posiedzenie RW SdRP w Olsztynie w dniu 6 marca 1993 r. w głównej mierze 

poświęcono przygotowaniom do kongresu partii i projektom kongresowych dokumentów 

programowych. Na kongres partii wydelegowano 11 osób: 7 delegatów, 2 parlamentarzystów 

oraz 2 przedstawicieli Socjaldemokratycznej Frakcji Młodych SdRP (SFM SdRP)51.  

Na II Kongresie SdRP w dniach 20-21 marca 1993 r. w skład RN SdRP wybrano  

6 przedstawicieli województwa Olsztyńskiego: posłów T. Iwińskiego i M. Kozłowskiego,  

a także R. Lewina, A. Ryńskiego, Marcina Kapłona i Joannę Sosnowską52. 

Podczas kolejnego posiedzenia RW SdRP w dniu 3 kwietnia 1993 r. w dalszym ciągu 

debatowano nad sprawami programowymi. Postulowano decentralizację partii w związku ze 

zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Przyjęto „Program działań przygotowawczych 

do wyborów samorządowych”53. Z kolei na Posiedzeniu RW SdRP w Olsztynie w dniu  

16 czerwca 1993 r. pojawiły się w dyskusji liczne głosy wskazujące na kontrowersje 

wywołane kwestią personalnego powiązania członków SdRP i Ruchu Niezależnej Inicjatywy 

Europejskiej „Nie”, a także przystąpienia tego ostatniego do koalicji SLD. Omówiono 

ponadto stan przygotowań Sojuszu do wyborów parlamentarnych – omówiono listę 

kandydatów i stan zbierania podpisów pod listami ich poparcia, a także sprzedaży cegiełek 

Funduszu Wyborczego SLD54.  

W wyborach parlamentarnych 1993 r. SLD w okręgu olsztyńskim uzyskał 61.368 

głosów (23,70%), otrzymując pięć na osiem mandatów poselskich, dla: T. Iwińskiego (22.852 

głosów), Danuty Ciborowskiej (8.668 głosów), Tadeusza Józefa Matyjek (4.805 głosów), 

                                                 
48 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 135, „Stanowisko w sprawie wyborów samorządowych”. 
49 Ibidem. 
50 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 140-141, „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Wojewódzkiej 

Konwencji SdRP w Olsztynie”. 
51 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 112-123, „Posiedzenie Rady Wojewódzkiej SdRP 6.03.1993”. 
52 Sześciu przedstawicieli Olsztyńskiego w Radzie Naczelnej SdRP, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej w Olsztynie”, 1993, nr 5, s. 2.  
53 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 131-139. 
54 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 153-169, „Protokół z zebrania RW SdRP z udziałem przew. RR i aktywu 

partii”. 
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Stanisława Bolesława Kowalczyka (4.241 głosów), Jana Budkiewicza (1.095 głosów, 

wybrany z listy krajowej)55. W wyborach do Senatu RP SLD uzyskał jeden z dwóch 

mandatów senatorskich, dla Henryka Krupy (71.546 głosów)56.  

Pierwsze posiedzenie RW SdRP w Olsztynie po wyborach odbyło się w dniu  

9 października 1993 r. Podjęto na nim uchwałę, w której wyrażono podziękowanie wyborcom 

za oddane głosy, zaś członkom i sympatykom Socjaldemokracji RP za pracę w czasie 

kampanii wyborczej. Powołano zespół ds. analizy wyników wyborów. Zdecydowano także, 

że najpilniejsze w najbliższym okresie działalności jest przygotowanie się do wyborów 

samorządowych i utworzenie struktur partii w tych miejscach, w których do tej pory ich nie 

było57.  

RW SdRP w Olsztynie zebrała się na posiedzeniu w dniu 27 listopada 1993 r. 

przyjmując oświadczenie, w którym negatywnie oceniła sytuację zastaną po zwycięskich 

wyborach, w których ciężar kampanii spoczywał na SdRP. Skrytykowano brak rzetelnej 

informacji na temat niepopularnych decyzji rządu koalicyjnego. Zauważono, że umniejsza się 

rolę partii, stawiając na piedestale SLD, co odbywa się za przyzwoleniem i biernością władz 

krajowych SdRP58. Przyczyną wyrażonego tuż po wyborach niezadowolenia był fakt, że choć 

SLD uzyskał 50% mandatów (5 posłów) w okręgu olsztyńskim59, to jednak jedynie jeden 

przypadł członkowi partii – T. Iwińskiemu, a partia poniosła największy ciężar organizacyjny, 

przyjmując również na siebie ataki oponentów. Pozostałe 4 mandaty przypadły bezpartyjnym 

koalicjantom, z czego dwóch należało do OPZZ60. Powodowało to krytyczne głosy w partii. 

Mimo tego podkreślano, że SdRP jest wiodącą siłą SLD i to na partii politycznej, a nie 

koalicji wyborczej, spoczywa główna rola organizatora. Niemniej zauważono, że SLD jest 

potrzebne SdRP jako „płaszczyzna poszerzania wpływów partii lewicowej”61. 

W dniu 15 stycznia 1994 r. RW SdRP w Olsztynie zebrała się w celu omówienia 

aktualnej sytuacji politycznej, postulując przede wszystkim zwiększenie aktywności ogniw 

                                                 
55 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 199-200. 
56 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. (M.P. z 1993 r., Nr 50, poz. 471). 
57 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 179, „Uchwała Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 

Polskiej”. 
58 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 181, „Oświadczenie Rady wojewódzkiej Socjaldemokracji RP  

w Olsztynie”. 
59 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 199-200. 
60 M. Kapłon, Coś się stało, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie”, 

1993, nr 10, s. 3. 
61 A. Ryński, W pół drogi, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

w Olsztynie”1994, nr 11, s. 1. 
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partii. Omówiono także przygotowania do konwencji wojewódzkiej. Wśród tematów dyskusji 

pojawiły się również przygotowania do wyborów samorządowych62.  

W ramach zawiązywania porozumień przed wyborami samorządowymi w dniu 4 marca 

1994 r. w Olsztynie zawiązano koalicję wyborczą „Sojusz dla Olsztyna”. W skład 

ugrupowania weszli dotychczasowi sygnatariusze porozumienia SLD, a także Stronnictwo 

Demokratyczne, Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Związek Działkowców i Związek 

Harcerstwa Polskiego. Uznano, że taka platforma wyborcza będzie otwarta także na mniejsze 

podmioty63.   

Po zwycięskich wyborach parlamentarnych w 19 września 1993 r. SdRP, także  

w województwie olsztyńskim, znalazła się w nowej sytuacji. Po latach spychania  

w polityczny niebyt, w partii zapanował umiarkowany triumfalizm i pewność siebie związane 

ze współrządzeniem. SdRP musiała odnaleźć się w nowej roli. Wyrazem tego były działania 

mające na celu pozyskanie nowych członków, merytoryczne propozycje składane na 

posiedzeniach gremiów partyjnych64.  

   

IV Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie 12.03.1994 r.  

W tej atmosferze odbywała się IV Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie, w dniu 

12 marca 1994 r. W dyskusji programowej podnoszono krytykę rządu za niedostateczną 

politykę informacyjną oraz podkreślano niechęć środków masowego przekazu do działań 

gabinetu. Koncentrowano się na problemie zwalczania bezrobocia, jako głównej bolączki 

regionu. Sporo uwagi poświęcono młodemu pokoleniu, w zakresie edukacji i szans 

życiowych, ale również w kontekście działalności SFM SdRP65. 

Konwencja podjęła uchwałę oceniającą sytuację społeczno – gospodarczą, wskazującą 

na konieczność wspierania nowych władz wojewódzkich i samorządowych działaniami 

politycznymi i organizacyjnymi struktur SdRP i SLD, przy współdziałaniu z koalicjantami  

z PSL-u. Wezwano do przyjęcia wieloletniej strategii rozwoju regionu66. Uczestnicy 

konwencji zaapelowali o czynny udział w wyborach samorządowych poprzez prowadzenie 

kampanii wyborczej, tworzenie lokalnych komitetów i sztabów wyborczych, korzystając  

                                                 
62 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 1-12, „15.01.1994. Posiedzenie Rady Wojewódzkiej SdRP”. 
63 Z ostatniej chwili, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie” 1994,  

nr 3 (15), s. 11. 
64 A. Ryński, W pół drogi, „Impuls” – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie” 

1994, nr 3 (15), s. 3. 
65 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 60-72, „Protokół z IV Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie 

odbytej dnia 12.03.1994 r.”. 
66 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 77-78, „Uchwała IV Wojewódzkiej Konwencji SdRP w sprawach 

społeczno - gospodarczych”. 
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z doświadczenia SLD, tak by jak największa reprezentacja SdRP zasiadła we władzach 

samorządowych67. Wystosowano ponadto apel do parlamentarzystów SLD by, mając na 

względzie deklarowane hasła programowe i obietnice przedwyborcze, głosowali przeciwko 

ratyfikacji konkordatu68.  

Uczestnicy konwencji ocenili, że sukces wyborczy, nie umniejszając roli pozostałych 

sygnatariuszy SLD, jest w dużej mierze związany z zaangażowaniem członków i sympatyków 

SdRP. Zakończył się okres marazmu w partii, zaktywizowały się liczne zespołu problemowe, 

rady rejonowe i komisje. Wzywano do opracowania koncepcji rozwojowych województwa 

olsztyńskiego. Jako ważne z punktu widzenia lewicy określono prace na uchwaleniem nowej 

ustawy zasadniczej69. Nie zabrakło głosów krytycznych: kontestowano panujące stosunki 

wewnątrzpartyjne pomiędzy radą wojewódzką i radami rejonowymi, atmosferę w Biurze 

Poselskim SLD. Wskazywano również na istniejące konflikty personalne70.  

Zgodnie ze Statutem SdRP konwencja odbyła głosowanie na udzieleniem wotum 

zaufania dla kierownictwa wojewódzkiego partii. Wszystkich sześciu członków kierownictwa 

otrzymało mandat do dalszego sprawowania funkcji71.  

Kolejne po konwencji posiedzenie RW SdRP w Olsztynie odbyło się 9 kwietnia 1994 r. 

Podkreślono, że koalicja SLD – PSL tworzy stabilny układ, ostatnie wybory były 

sprawdzianem dla SdRP i SLD. W ocenie dyskutantów SdRP winno skoncentrować się na 

rozbudowaniu bazy członkowskiej i rozwoju tożsamości partii72. 

Zbliżające się wybory samorządowe zdominowały obrady RW SdRP w Olsztynie  

w dniu 14 maja 1994 r. Omówiono strategię na zbliżającą się kampanię wyborczą, w tym 

sposoby ich finansowania (środki własne oraz „cegiełki”). Zwrócono uwagę na konieczność 

zbudowania silnej pozycji SLD w samorządach73. Przyjęto uchwałę upoważniającą RR SdRP 

do zatwierdzania list kandydatów na radnych74. 

Wybory samorządowe 19 czerwca 1994 r. przyniosły sukces koalicji olsztyńskich 

ugrupowań pn. „Sojusz dla Olsztyna”. Reprezentant Sojuszu A. Ryński objął stanowisko 

                                                 
67 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 79, „Uchwała IV Konwencji Wojewódzkiej SdRP w sprawie wyborów 

samorządowych w województwie olsztyńskim”.  
68 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 80, „Apel do parlamentarzystów SLD w sprawie ratyfikacji konkordatu”.  
69 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 90-95, „Wystąpienie Andrzeja Ryńskiego Sekretarza RW SdRP  

na IV Woj. Konwencji SdRP, 12.03.1994”. 
70 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 98-107, „Załącznik nr 8 do Protokołu z IV Wojewódzkiej Konwencji 

SdRP w Olsztynie odbytej dnia 12.03.1994 r.”. 
71 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 114-115, „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Wojewódzkiej 

Konwencji SdRP w Olsztynie”. 
72 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 17-19, „9.04.1994 Pos. RW SdRP Wybory samorządowe”. 
73 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 23-32, „Posiedzenie RW”. 
74 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 33, „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie z dnia  

14.05.1994 r.”. 
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prezydenta miasta Olsztyna, zaś przewodniczącym rady miasta został Bogdan Pierechod. 

Również w Sejmiku Samorządowym Województwa Olsztyńskiego istotne stanowisko  

– wiceprzewodniczącego – przypadło Bronisławowi Szatanowi, przewodniczącemu RR SdRP 

w Olsztynie75.  

Wynik w wyborach samorządowych określono jako satysfakcjonujący. Podziękowanie 

za udział w kampanii wyborczej przekazano uchwałą RW SdRP z dnia 25 czerwca 1994 r. 

Wystosowano apel do nowo wybranych radnych, by zawierali lokalne koalicje, 

umożliwiające realizację programu lewicy. Uznano, że SLD powinno skoncentrować się na 

sprawach merytorycznych w samorządach, zaś różnice polityczne winne ustąpić 

współdziałaniu i stabilizacji w gminach76.   

RW SdRP w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 11 września 1994 r. zdecydowała  

o przeprowadzeniu w swoich strukturach w dniach 11 września – 30 listopada 1994 r. 

kampanii wyborczej. W jej wyniku dokonano wyborów delegatów w kołach i na Zjazdy 

Rejonowe SdRP oraz delegatów na II Zjazd Wojewódzki SdRP. Ustalono, że odbędzie się on 

w styczniu 1995 r. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 10 grudnia 1994 r. wyznaczono termin  

II Zjazdu na 14 stycznia 1995 r.77. W dyskusji przedzjazdowej podkreślano, że SdRP nie 

prowadzi właściwej polityki zwiększania liczby członków partii. Ponadto postulowano 

wprowadzenie programu przyciągnięcia ludzi młodych do partii, wskazując na sukcesy jakie 

odnoszą doświadczeni działacze na polu samorządowym78. Zarzucano także partyjnym 

liderom, którzy wyrazili chęć ubiegania się o stanowiska kierownicze, że nie prezentują 

swoich dokonań i planów na działanie SdRP w województwie olsztyńskim79. 

 

II Zjazd Wojewódzki SdRP w Olsztynie 14 stycznia 1995 r. 

II Zjazd Wojewódzki SdRP w Olsztynie odbył się 14 stycznia 1995 r. Podczas dyskusji 

akcentowano, że rząd koalicyjny z udziałem SLD odnosi sukcesy na polu walki  

z bezrobociem, rozwoju gospodarczego. Postulowano by SdRP RP postawiła na rozwój 

samorządów terytorialnych, na rozwój miast i całego województwa, nawet krytykując własną 

koalicję rządową. Oceniono, że organizacja SdRP w województwie olsztyńskim „należy do 

najbardziej prężnych w kraju – z uwagi na zawarte sojusze, sukcesy w wyborach 

                                                 
75 Nowe władze Olsztyna, „Impuls – Biuletyn wewnętrzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie” 1994, 

nr 7/8, s. 2.  
76 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 41 „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP”. 
77 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/5, k. 46 „Uchwała Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 

Polskiej w Olsztynie”. 
78 Młodzi, starzy i liderzy, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno – polityczny” 1994, nr 2 (23), s. 3.  
79 Jak tu cicho przed zjazdem, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno – polityczny” 1995, nr 3 (24), s. 2. 
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parlamentarnych i samorządowych”80. Dyskutanci zwrócili uwagę także na negatywne 

zjawiska – dostrzegli słabnącą rolę SLD w koalicji rządowej, zwrócili uwagę na konieczność 

zintensyfikowania działań na rzecz realizacji przedwyborczych obietnic oraz wdrażania 

reformy samorządowej, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, a nadto przyspieszenia 

prywatyzacji oraz realizacji „Strategii dla Polski”81. Postulowano by działać na rzecz 

budowania pozytywnego wizerunku partii w społeczeństwie, zauważono że SdRP jest 

negatywnie postrzegana w mediach, zaś Telewizja Polska (TVP) ostentacyjnie krytykuje rząd 

wybrany w wyniku demokratycznych wyborów. Zdaniem delegatów SdRP musi budować 

wyrazistość ideową partii lewicowej. Zauważono, że dotychczasowe programy były pisane 

wyłącznie na konkretne wybory, nie były dostateczną i pełną wizją socjaldemokratyczną. 

Należy przezwyciężyć obecny zastój lewicowej myśli, odpowiadając na wyzwania 

współczesnego świata, czerpiąc z dorobku zachodnioeuropejskich socjaldemokracji82. 

Zdaniem Autora, mimo krytycznej postawy delegatów wobec rządu tworzonego przez SdRP  

i SLD, II Zjazd odbywał się w całkowicie odmiennej atmosferze od I Zjazdu – ugrupowanie 

nie znajdowało się już w defensywie, partia współrządziła, realizowała własny program, 

posiadała wpływ na obsadzenie stanowisk państwowych, ponadto zmienił się na korzyść 

odbiór społeczny ugrupowania.  

II Zjazd przyniósł wybór nowego kierownictwa partii w województwie olsztyńskim.  

O stanowisko Przewodniczącego RW SdRP ubiegało się trzech kandydatów. Uzyskali oni 

następującą liczbę głosów: M. Kozłowski – 81, R. Lewin – 18, L. Szeląg – 45. 

Przewodniczącym wybrano M. Kozłowskiego. Z kolei na funkcję Sekretarza WKW 

przeprowadzono dwie tury głosowania. W pierwszej turze kandydowali B. Pierechod  

i Wiesław Poczmański, obaj kandydaci nie uzyskali jednak wymaganej bezwzględnej 

większości głosów. W tej sytuacji przeprowadzono drugą turę, w której były dwie kandydatki 

– D. Ciborowska, uzyskała 87 głosów oraz J. Sosnowska – 50 głosów. Tym samym wybory 

wygrała poseł na Sejm RP D. Ciborowska, dystansując przedstawicielkę SFM SdRP83. Na  

II Zjeździe dokonano także wyboru 35-osobowej RW SdRP, w której znalazło się  

9 przedstawicieli z Olsztyna, 5 ze Szczytna, po 4 z Nidzicy, Morąga i Ostródy, 3 z Iławy,  

                                                 
80 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/3, k. 93-96, „Protokół z II Zjazdu Wojewódzkiego SdRP, dnia 14 stycznia 1995 

r.”, s. 2-5.  
81 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 104, „Uchwała Delegatów na II Zjazd Wojewódzki Socjaldemokracji RP 

w Olsztynie Olsztyn, 14.01.1995 r.”. 
82 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 117-119, „Referat Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SdRP  

w Olsztynie Ryszarda Lewina na II Wojewódzkim Zjeździe SdRP w dniu 14.01.1995 r.”, s. 3-5.  
83 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 102, „Protokół z II Zjazdu Wojewódzkiego SdRP, dnia 14 stycznia  

1995 r.”, s. 11. 
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po 2 z Bartoszyc i Kętrzyna oraz po 1 z Lidzbarka Warmińskiego i Mrągowa, bez 

reprezentacji pozostał Biskupiec84.  

Na posiedzeniu RW SdRP w dniu 28 stycznia 1995 r. wybrano Prezydium RW,  

w którego skład weszli, obok Przewodniczącego RW i Sekretarza WKW, dwaj 

wiceprzewodniczący – L. Szeląg i A. Ryński oraz 5 członków: J. Sosnowska i Stanisław 

Szatkowski z Olsztyna, Zygmunt Fojut z Morąga i Hubert Szamrowski ze Szczytna85. Poza 

sprawami personalnymi RW SdRP wydała oświadczenie z okazji 5-lecia istnienia partii, 

podkreślając w nim że formacja przetrwałą najtrudniejszy początek, kiedy wieszczono jej 

szybki koniec. Wyrażono podziękowanie działaczom i sympatykom za dotychczasowe 

zaangażowanie86 

Realizacja programu wyborczego SLD na szczeblu krajowym, z udziałem Wojewody 

Olsztyńskiego Janusz Lorenza (bezpartyjny, z rekomendacji SLD) była jednym z dwóch 

wątków posiedzenia RW SdRP w dniu 2 kwietnia 1995 r. Ponadto omawiano kwestię 

wyłonienia kandydata w wyborach prezydenckich. Ostatecznie rekomendowano władzom 

krajowym partii poparcie A. Kwaśniewskiego. Poza tym na posiedzeniu dokonano wyboru 

dwóch delegatów na IV Krajową Konwencję SdRP: Marię Milewską i L. Szeląga87. 

Działalność SdRP w województwie olsztyńskim w 1995 r., podobnie jak w całym kraju, 

zdominowana była przez kampanię przed wyborami prezydenckimi. Szefem Wojewódzkiego 

Sztabu Wyborczego A. Kwaśniewskiego na terenie województwa olsztyńskiego był  

L. Szeląg. Zadaniem sztabu wyborczego była techniczna organizacja kampanii, polegająca na 

zbieraniu podpisów poparcia, rozklejaniu plakatów i rozdawaniu ulotek. Sztab zorganizował 

ponadto wiece A. Kwaśniewskiego. Sztab wyborczy był oparty na działalności członków 

partii, niemniej w pracowali w nim także wolontariusze bezpartyjni popierający kandydata 

SLD88. 19 sierpnia 1995 r. A. Kwaśniewski odwiedził województwo olsztyńskie – odbyły się 

wiece w Iławie, Nidzicy i Olsztynie. W stolicy województwa zorganizowano ponadto 

konferencję prasową oraz festyn na Starym Mieście, w którym uczestniczyło około tysiąc 

osób89. 

                                                 
84 Zjazd i nowe władze, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 1995, nr 4 (25), s. 3. 
85 Ibidem. 
86 Oświadczenie Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, „Olsztyńskie 

impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 1995, nr 4 (25), s. 3. 
87 Posiedzenie Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno- 

polityczny” 1995, nr 6 (27), s. 2. 
88 Wywiad z Leonem Szelągiem… 
89 Olek w Olsztynie, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 1995, nr 11 (32), s. 2. 
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W okresie od września 1995 r. do czerwca 1996 r. RW SdRP, w ślad za Biurem Poselskim 

SLD, zmieniła dotychczasową siedzibę z al. Piłsudskiego na lokal przy ul. Knosały, następnie 

przy ul. Wyzwolenia 30a90. 

Prezydium RW SdRP na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 1995 r. dokonało oceny 

wyników wyborów prezydenckich. Podkreślono, że wynik A. Kwaśniewskiego uzyskany  

w województwie olsztyńskim plasował region na ósmym miejscu w skali kraju, co określono 

jako umiarkowany sukces. Prezydium powołało również zespół do opracowania 

wojewódzkiego programu partii. Kolejne posiedzenie w maju 1995 r. miało zostać 

poświęcone przygotowaniom do V Konwencji Wojewódzkiej SdRP91.  

11 marca 1995 r. parlamentarzyści SLD, Wojewoda Olsztyński i prezydent Olsztyna 

zorganizowali w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie spotkanie z mieszkańcami 

miasta na temat rozwoju gospodarczego regionu. Zebranie zostało zdominowane przez 

prezentację pozytywnych efektów sprawowania władzy przez SLD na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i miejskim, odbyła się również dyskusja z udziałem publiczności92.  

 

V Konwencja Wojewódzka SdRP w Olsztynie 19.06.1996 r.  

Delegaci na V Konwencję Wojewódzką SdRP w Olsztynie w dniu 19 czerwca 1996 r. 

prowadzili ożywioną dyskusję programową. Wskazywano na złą kondycję gospodarczą 

województwa, wycofanie się rządu z projektów infrastrukturalnych, wysokie bezrobocie  

i negatywne skutki jakie wywołała likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Przedstawiano również projekty poprawy sytuacji – utworzenie specjalnych stref 

ekonomicznych, giełdy towarowej i uniwersytetu93.  

Dużo uwagi delegaci poświęcili stanowi partii i jej funkcjonowania w województwie. 

Krytykowano przepływ informacji pomiędzy RW SdRP a RR SdRP, brak osoby pełniącej 

funkcję rzecznika prasowego oraz brak odpowiedzi na pisma kierowane do Prezydium  

RW SdRP. Podnoszono, że elektorat ma pretensję do partii, że nie ma lewicowego oblicza  

i jest nastawiona wyłącznie na zapewnienie sobie stanowisk. Równocześnie postulowano 

prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej. Wskazywano na niewłaściwe funkcjonowanie 

Biura Poselsko – Senatorskiego SLD, które posiada dwóch dyrektorów, zaś działalność 

ogniskuje się jedynie wokół wyborów. Krytykowano wydawnictwo „Impuls”, jako 

                                                 
90 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 22-23, „Sprawozdanie z działalności Rady Wojewódzkiej SdRP w okresie 

od 14 stycznia 1995 do 29 listopada 1997 (II – III Zjazd SdRP)”. 
91 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 10, „Prezydium – 2.XII.95r Olsztyn”. 
92 Parlamentarzyści koalicji o rozwoju regionu, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 

1995, nr 15-16 (36-37), s. 2. 
93 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 3-4, „Protokół Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie”. 
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niespełniające roli pisma o charakterze socjaldemokratycznym. Zdaniem dyskutantów 

konieczne jest powołanie przy RW SdRP ośrodka myśli politycznej. Jako przyczyny 

niedoskonałego funkcjonowania partii wskazywano brak wystarczających środków 

finansowych94.   

Konwencja przyjęła „Program Działania Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 

Przed tym organem postawiono konieczność odbudowy struktur terenowych, aktywizację 

istniejących ogniw. Postanowiono zasugerować parlamentarzystom SLD zmianę sposobu 

funkcjonowania Biura Poselsko – Senatorskiego SLD. Wskazano również na konieczność 

koordynacji pracy radnych samorządu terytorialnego wybranych z mandatu partii, w tym celu 

zaplanowano powstanie Zespołu Samorządowego SdRP. Optymalizacja działań członków 

partii miała dotyczyć również osób zajmujących stanowiska w administracji lokalnej  

i państwowej. W sferze propagowania działalności postulowano powołanie rzecznika 

prasowego SdRP, lub szerzej SLD, w województwie, powołanie rady redakcyjnej 

miesięcznika „Olsztyńskie Impulsy”, rozszerzenie składu redakcyjnego pisma oraz 

zapewnienie wydawnictwu budżetu i lokalu na prowadzenie działalności. W przedmiocie 

współpracy w ramach SLD zadeklarowano, że partia kierowała będzie się zasadą partnerstwa, 

równocześnie dążąc do uwzględniania stanowisk i działań w obszarach wyznaczonych 

wspólnym interesem. Uznano, że konieczne jest pozyskiwanie członków i sympatyków, 

szczególnie wśród młodego pokolenia. Wobec tego postanowiono, że problemy SFM SdRP 

mają być rozwiązywane również przy udziale RW SdRP95.  

Na konwencji dokonano również głosowania wotum zaufania dla dziewięciu członków 

Prezydium RW SdRP. Wotum zaufania nie otrzymała jedna osoba96.  

Na Posiedzeniu Prezydium RW SdRP w dniu 24 czerwca 1996 r. dyskutowano  

o sprawie obsadzenia funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podkreślano, 

że powołana powinna zostać osoba z województwa olsztyńskiego, nie zaś z województwa 

elbląskiego. W tej sprawie zobowiązano do aktywności wojewodę oraz parlamentarzystów 

SLD. Dyskutowano także nad obsadą stanowiska Kuratora Oświaty w Olsztynie97. 

Realizacja uchwały Konwencji Wojewódzkiej SdRP z dnia 19 czerwca 1996 r., 

dotyczącej funkcjonowania Prezydium RW SdRP (dyżurów, zakresu odpowiedzialności) była 

                                                 
94 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 4-8, „Protokół Wojewódzkiej Konwencji SdRP w Olsztynie”. 
95 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 41-49, „Program działania Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
96 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/4, k. 51-52, „Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na Konwencji 

Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie w dniu 19.05.1996 r. do przeprowadzenia głosowania nad udzieleniem wotum 

zaufania członkom Prezydium RW SdRP w Olsztynie”. 
97 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 51-52, „Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium RW SdRP  

w Olsztynie z dnia 24.06.1996”. 



154 

 

przedmiotem Posiedzenia RW SdRP w Olsztynie w dniu 6 lipca 1996 r.  Dyskutowano także 

nad programem działania na II połowę 1996 r. Postawiono sobie za cel zwiększenie liczby 

członków partii i jej sympatyków, szczególnie wśród młodzieży, a także rozszerzanie struktur 

w rejonach. Zaplanowano okresowe spotkania SdRP z koalicjantami, jako wyraz umacniania 

pozycji partii w koalicji. Nowa siedziba Biura Poselsko – Senatorskiego SLD ma za zadanie 

usprawnić pracę kierownictwa wojewódzkiego SdRP. Zaplanowano ponadto utworzenie przy 

RW SdRP komisji problemowych ds. politycznych i programowych, ds. społecznych,  

ds. organizacyjnych, ds. ekonomicznych, ds. samorządowych, ds. rolnictwa. Zobowiązano 

także Sekretarza WKW do przygotowania harmonogramu działalności pod kątem wyborów 

parlamentarnych w 1997 r.98 W styczniu 1997 r. RW SdRP przyjęła tezy programowe, mając 

na uwadze wnioski i uwagi skierowane przez szeregowych członków partii, koła i RR SdRP. 

W dokumencie znalazło się 5 obszarów tematycznych: cele i wartości lewicy, tradycje  

i doświadczenia, demokratyczne państwo i samorządne społeczeństwo, rozwój gospodarczy 

oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli99. 

W ramach toczącej się kampanii przed referendum w sprawie przyjęcia nowej 

Konstytucji RP stolicę województwa odwiedził w dniu 19 kwietnia 1997 r. Prezydent RP A. 

Kwaśniewski. Spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli również członkowie partii, 

w tym RW SdRP, zorganizowano w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie100.  

7 czerwca 1997 r. obradowała RW SdRP w Olsztynie. Na posiedzeniu dyskutowano  

o sytuacji politycznej po referendum konstytucyjnym. Zebranie poświęcono także 

kształtowaniu listy wyborczej SLD do Sejmu RP. Po blisko roku od decyzji V Konwencji 

SdRP, w dniu 19 czerwca 1996 r., powołano rzecznika prasowego RW SdRP, którym 

wybrano Michała Minurskiego – redaktora naczelnego miesięcznika społeczno  

– politycznego „Olsztyńskie Impulsy”101.  

Ostatecznie na liście SLD w okręgu olsztyńskim znalazło się 14 kandydatów do Sejmu 

RP, na czele z T. Iwińskim. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. dotychczasowi posłowie:  

J. Budkiewicz, D. Ciborowska, St. Kowalczyk, T. Matyjek, a także L. Szeląg i J. Sosnowska. 

                                                 
98 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 56, „Program działania Rady Woj. SdRP w Olsztynie na II półrocze  

1996 r.”. 
99 Stanowisko Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie odnośnie tez programowych SdRP, „Olsztyńskie impulsy  

– miesięcznik społeczno-polityczny” 1997, nr 1 (46), s. 2. 
100 Wybierzmy dobro, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 1997, nr 5 (50), s. 2. 
101 Obradowała Rada Wojewódzka SdRP w Olsztynie, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno- 

polityczny” 1997, nr 6 (51), s. 2. 
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Do Senatu RP wystawiono kandydatury wojewody J. Lorenza (bezpartyjny, 

rekomendowany przez SdRP) i M. Kozłowskiego (SdRP)102. Zdaniem Autora na uwagę 

zasługuje przynależność partyjna kandydatów do Sejmu RP – 7 kandydatów było członkami 

SdRP, 1 Ruchu Ludzi Pracy, 1 PPS-u.   

Działalność partii w okresie od czerwca do października 1997 r. ogniskowała się wokół 

kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. 

SLD otrzymał w województwie 74.906 głosów (33,40% głosów), w wyniku czego uzyskał  

4 na 8 mandatów, dla T. Iwińskiego (39.709 głosów), D. Ciborowskiej (7.441 głosów),  

J. Sosnowskiej (4.449 głosów) i T. Matyjek (3.851 głosów). Mandat senatorski z wynikiem 

77.977 głosów uzyskał Janusz Lorenz103.  

Wojewódzkie organy SdRP RP wznowiły działalność po wyborach. Pierwsze 

Posiedzenie RW SdRP odbyło się w dniu 4 października 1997 r. W przyjętym stanowisku 

podkreślono, że choć SLD oddaje władzę, to jednak wzrosło poparcie elektoratu dla formacji. 

SdRP winna dokonać diagnozy działalności oraz korekty strategii i taktyki. Zauważono, że 

należy powstrzymywać procesy rozpadu terenowych struktur partii. Jednym z warunków 

zapewnienia instrumentów działania jest zahamowanie „procesu rozpadu grupy 

parlamentarzystów SLD”. Podkreślając trudne warunki finansowe ugrupowania, zwrócono się 

o stworzenie z Biura Poselsko – Senatorskiego SLD swoistego centrum działalności lewicy. 

W tym celu kierownicze stanowiska w biurze winny być obsadzone przez osoby 

organizacyjnie związane z SdRP104. Równocześnie Prezydium RW SdRP przyjęło stanowisko 

sprzeciwiające się zapowiadanym przez zwycięską Akcję Wyborczą Solidarność (AWS) 

czystkom personalnym na wszystkich szczeblach administracji rządowej w województwie. 

Stanowczo podkreślono, że wybory w województwie olsztyńskim wygrał SLD i ten fakt 

powinien być respektowany, nie zaś „indywidualne kariery poszczególnych aparatczyków 

prawicy”105. 

15 listopada 1997 r. obradowała RW SdRP. Wśród tematów dyskusji były 

przygotowania organizacyjne zbliżającego się zjazdu wojewódzkiego. Znaczącym wątkiem 

posiedzenia była sprawa funkcjonowania Biura Poselsko – Senatorskiego SLD. Postulowano 

by Sekretarza WKW zatrudniono jako dyrektora tego biura, które ma stanowić centrum 

                                                 
102 Kandydaci olsztyńskiego SLD do Parlamentu, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-polityczny” 

1997, nr 7 (52), s. 3. 
103 Powyborcze refleksje, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno -polityczny” 1997, nr 10-12 (55-56),  

s. 3. 
104 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 69, „Stanowisko Rady Wojewódzkiej SdRP na posiedzeniu w dniu 

4.10.1997 r.”. 
105 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 67, „Stanowisko Prezydium Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji RP  

w Olsztynie”. 
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działalności partii. Padły propozycje by na zjeździe wojewódzkim zgłoszono kandydaturę  

A. Ryńskiego na Przewodniczącego RW, zaś Czesława Jerzego Małkowskiego na Sekretarza 

WKW106.  

 

III Zjazd Wojewódzki SdRP w Olsztynie, Olsztyn 29 listopada 1997 r.  

 

III Zjazd Wojewódzki SdRP w Olsztynie odbył się 29 listopada 1997 r. W dyskusji 

zjazdowej partię określono jako ugrupowanie o rosnącym poparciu społecznym, ze zdobytym 

doświadczeniem w rządzeniu, sprawdzoną kadrą, ugrupowaniem uznanym na arenie 

międzynarodowej, z którego wywodzi się Prezydent RP. Dokonano ponadto podsumowania 

kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych 1997 r. Oceniono, że zadaniem SdRP  

w najbliższym czasie jest odpowiednie przygotowanie do wyborów samorządowych,  

w których celem jest zdobycie jak największej liczby radnych w samorządach107.  

W dokumentach zjazdu skonkretyzowano działania, postanowiono utworzyć wspólne biuro 

poselsko – senatorskie parlamentarzystów SLD województwa olsztyńskiego, a także na 

bieżąco oceniać i recenzować działania administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, do 

czego zdaniem delegatów, upoważnia SdRP wysoki wynik w wyborach parlamentarnych  

w województwie108.  

Delegaci na III Zjazd krytycznie odnieśli się do działalności organizacyjnej RW SdRP, 

która ich zdaniem nie utrzymywała należytych kontaktów z RR SdRP poza kampanią 

wyborczą i spotkaniami poselskimi. Zauważono malejącą frekwencję na spotkaniach struktur 

terenowych, stwierdzono że w partii panuje apatia, zaś liderzy liczą wyłącznie na reelekcję. 

Krytykowano ustalenia RN SdRP co do kształtu listy wyborczych do Sejmu RP. Ponadto 

wykazywano, że porozumienia SLD wiążą organizacje członkowskie przede wszystkim na 

centralnym i wojewódzkim szczeblu, zaś na poziomie lokalnym nie istnieje faktyczna 

współpraca między podmiotami, a ciężar prowadzenia działalności politycznej i kampanii 

wyborczej spoczywa wyłącznie na ogniwach SdRP. Wskazywano, że dla jedności 

ugrupowania trzeba skoncentrować się na wspieraniu i tworzeniu nowych organizacji 

terenowych, które mają trudności w finansowaniu swojej działalności (co wynika z ogólnie 

słabej kondycji finansowej całej partii)109. Ponadto SdRP, w ocenie delegatów, powinna 

                                                 
106 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 58-64, „Rada Wojewódzka SdRP Olsztyn 1997.XI.15”. 
107 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 11, „Protokół z obrad III Zjazdu Wojewódzkiego SdRP w Olsztynie, 

Olsztyn, dnia 29 listopada 1997 r.”, s. 10. 
108 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/1, k. 20, „Uchwała III Zjazdu Socjaldemokracji RP w Olsztynie 29 listopada 

1997 roku.”. 
109 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 30, „Załącznik nr 8 do Protokołu z obrad III Zjazdu Wojewódzkiego 

SdRP w Olsztynie, Olsztyn, dnia 29 listopada 1997 r.”.  
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dążyć do zwiększenia ilości środków finansowych jakie są dostępne dla samorządów, do 

dalszej decentralizacji władzy110. Wśród głosów w dyskusji pojawiły się postulaty 

modyfikacji prawa wyborczego – wprowadzenia list obwodowych w wyborach 

samorządowych oraz bezpośredniego wyboru burmistrzów, wójtów i prezydentów111.  

Podczas III Zjazdu dokonano podsumowania działalności Prezydium RW SdRP  

od II Zjazdu – odbyło ono 34 posiedzenia w pełnym składzie oraz 15 posiedzeń ścisłego 

kierownictwa – przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza. Dotyczyły one 

współpracy z koalicjantem, uzgodnień personalnym lub odbywały się jako narady  

z Wojewodą Olsztyńskim, Prezydentem Miasta Olsztyn, przedstawicielami innych 

ugrupowań jak np. PPS112.  

W sprawach personalnych III Zjazd dokonał wyboru na Przewodniczącego RW SdRP 

A. Ryńskiego, dotychczas pełniącego obowiązki, który uzyskał 115 głosów113. Sekretarzem 

RW SdRP wybrano Cz. J. Małkowskiego, który również był jedynym kandydatem i uzyskał 

122 głosy114. 

Wybrana na III Zjeździe RW SdRP ukonstytuowała się w dniu 14 grudnia 1997 r.115. 

Na posiedzeniu przyjęto wojewódzki plan kampanii do wyborów samorządowych 1998 r.,  

w którym postulowano zawiązanie forum współpracy sygnatariuszy koalicji SLD, 

przeprowadzenie szkolenia kandydatów na kandydatów na radnych, przygotowanie list 

wyborczych i ich zatwierdzenie oraz opracowanie planu działania w kampanii wyborczej116.  

Zbliżające się wybory samorządowe motywowały SdRP do nawiązania szerszej 

współpracy z innymi podmiotami działającymi po lewej stronie sceny politycznej. W tym 

celu odbyto na przełomie 1997 i 1998 r. rozmowy z przedstawicielami Unii Pracy (UP), 

ustalono że wspólne posiedzenie gremiów kierowniczych obu ugrupowań odbędzie się  

7 lutego 1998 r., po wyborach władz wojewódzkich UP. Na początku 1998 r. odbyto szereg 

spotkań z koalicjantami (6, 14 i 20 stycznia 1998 r.), w wyniku których zdecydowano  

                                                 
110 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 32, „Załącznik nr 19 do Protokołu z obrad III Zjazdu Wojewódzkiego 

SdRP w Olsztynie, Olsztyn, dnia 29 listopada 1997 r.”. 
111 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 33-34, „Załącznik nr 27 do Protokołu z obrad III Zjazdu Wojewódzkiego 

SdRP w Olsztynie, Olsztyn, dnia 29 listopada 1997 r.” 
112 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 22-23, „Sprawozdanie z działalności Rady Wojewódzkiej SdRP w okresie 

od 14 stycznia 1995 do 29 listopada 1997 (II – III Zjazd SdRP)”. 
113 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 38, „Protokół Komisji Skrutacyjnej III Zjazdu Wojewódzkiego SdRP  

w Olsztynie wyłonionej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SdRP  

w Olsztynie”. 
114 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 39, „Protokół Komisji Skrutacyjnej III Zjazdu Wojewódzkiego SdRP  

w Olsztynie wyłonionej w celu przeprowadzenia wyboru Sekretarza Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
115 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 72-74, „Lista obecności na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej 

Socjaldemokracji RP w Olsztynie w dniu 14 grudnia 1997 roku.”. 
116 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 75-76, „Wojewódzki Plan Kampanii Wyborów Samorządowych  

– Olsztyn 1998.”. 
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o powołaniu w dniu 12 lutego 1998 r. Wojewódzkiego Forum Lewicy. W skład tego organu 

konsultacyjnego mieli wejść nie tylko sygnatariusze porozumienia SLD, ale m.in. 

przedstawiciele UP i PPS. Podjęto także starania by w Olsztynie powrócić w wyborach 

samorządowych do formuły współpracy z 1994 r. pod nazwą „Sojusz dla Olsztyna”. 

Równocześnie wszystkie struktury terenowe SdRP w województwie olsztyńskim 

zobowiązano do zawiązywania lokalnych koalicji i tworzenia wspólnych sztabów 

wyborczych na wybory samorządowe117.  

Rada Wojewódzka SdRP zebrała się 31 stycznia 1998 r. Powołano wówczas zespoły 

problemowe: wewnątrzpartyjny i programowy, samorządu terytorialnego, mediów i polityki 

informacyjnej, finansów partii, rozwoju społeczno-gospodarczego, kultury i środowisk 

intelektualnych. Przyjęto także plan pracy na I półrocze 1998 r., zdominowany przez 

przygotowania do wyborów samorządowych oraz rozmowy z koalicjantami w ramach 

SLD118.  

Prezydium RW SdRP obradowało w dniu 2 lutego 1998 r., również przy udziale posłów 

SLD z województwa olsztyńskiego. Dyskusja toczyła się wokół tematyki funkcjonowania 

biur poselskich, szczególnie zaś wspólnego Biura Poselsko – Senatorskiego SLD. Krytycznie 

odnoszono się do poziomu jego finansowania, szczególnie braku wpłat ze strony poseł  

D. Ciborowskiej119. Prezydium przyjęło również stanowisko, w którym wyraziło niepokój  

w sprawie braku nominacji wojewody olsztyńskiego. Brak porozumienia AWS i Unii 

Wolności (UW) uznano za „skandal absolutnie kompromitujący dla ugrupowań 

koalicyjnych”120. 

Kolejne Posiedzenie Prezydium RW SdRP, które odbyło się w dniu 21 lutego 1998 r. 

poświęcono sytuacji w RR SdRP w Olsztynie, a także działalności SFM SdRP w stolicy 

regionu. Z dyskusji wynikało, że stan osobowy partii w mieście (199 osób w 10 kołach 

partyjnych, 2 kołach SFM SdRP) uznawano za zadowalający, akcentowano pojawiające się 

problemy lokalowe na spotkania kół partyjnych. Posiedzenie zdominowane było omawianiem 

sytuacji organizacji młodzieżowej – problemami współpracy młodzieży w Olsztynie i Nidzicy 

z władzami wojewódzkimi SdRP. Zaznaczono, że zbyt mała jest obecność młodych 

przedstawicieli ugrupowania w ośrodku akademickim w Kortowie. Zdecydowano by  

w większym stopniu zaangażować młode pokolenie w redagowanie partyjnej prasy121.  

                                                 
117 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 77, „Informacja o spotkaniach koalicyjnych SdRP w Olsztynie”. 
118 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 78, 84-86. 
119 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 114-120, „Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP”. 
120 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 123, „Stanowisko Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
121 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 28-32, „prezydium RW SdRP”. 
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Tematyce zbliżających się wyborów samorządowych było poświęcone posiedzenie  

RW SdRP w dniu 21 lutego 1998 r. Akcentowano konieczność przygotowania się do, jako 

określono, „znaczącego starcia politycznego o kształt planowanej reformy samorządowej”. 

Rada podjęła stanowisko w sprawie uwzględnienia powiatów biskupieckiego i morąskiego  

w nowym podziale administracyjnym województwa olsztyńskiego122. Wezwano rady 

rejonowe do tworzenia lokalnych kolacji lewicowych123. Jako przykład podano Olsztyn,  

w którym rozpoczęto rozmowy koalicyjne na szczeblu koalicji SLD z UP i Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Ponadto Rada dokonała wyboru Zespołów Problemowych: 

Wewnątrzpartyjno – organizacyjnego, Samorządowego, Finansowego, Mediów i Polityki 

Informacyjnej, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oraz Kultury i Środowisk 

Intelektualnych. Po raz kolejny postulowano uregulowanie funkcjonowania Biura Poselsko  

– Senatorskiego SLD i formę zatrudnienia Sekretarza RW SdRP124.  

W ramach prowadzonych przygotowań do wyborów samorządowych odbyły się 

rozmowy koalicyjne SdRP z UP. W tym celu odbyto wspólne posiedzenie Prezydium  

RW SdRP i UP w dniu 6 marca 1998 r., na którym dyskutowano o kształcie porozumienia125. 

Efektem spotkania było wystosowanie wspólnego komunikatu prasowego informującego  

o porozumieniu i woli współdziałania, o propozycji powołania Wojewódzkiego Forum 

Lewicy (WFL), szanującego autonomię podmiotów uczestniczących. Zdecydowano również 

o wspólnym starcie w zbliżających się wyborach samorządowych126.  

30 marca 1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie WFL, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele organizacji lewicowych z regionu. Podstawą działania tego gremium było 

współdziałanie i konsultowanie inicjatyw społeczno – politycznych. W jego skład weszło 

ostatecznie 14 podmiotów127. Organizacje podpisały umowę koalicyjną pod nazwą 

„Porozumienie Wyborcze SLD – UP”. Ponadto przejawem działalności WFL, było wydanie 

wspólnego oświadczenia w dniu 8 kwietnia 1998 r. w sprawie „czystek personalnych 

                                                 
122 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 88, „Stanowisko Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji RP w Olsztynie”. 
123 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/, k. 98, „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
124 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 93-97, „Olsztyn 21.II.98. Rada Wojewódzka”. 
125 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 99, „Wspólne posiedzenie prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP i Unii 

Pracy”. 
126 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 46, „Informacja prasowa”. 
127 SdRP, PPS, UP, OPZZ, ZNP, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie 

Weteranów Pracy i Działaczy Ruchu Lewicy, Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie „Pokolenia”, 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia, Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Związek 

Zawodowy Pracowników Bibliotek, Związek Zawodowy Pracowników Upowszechniania Kultury, 

Stowarzyszenie „Neutrum”, w: Wojewódzkie Forum Lewicy, „Olsztyńskie impulsy – miesięcznik społeczno-

polityczny” 1998, nr 5 (57), s. 2-3. 
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dokonywanych na stanowiskach administracyjno – państwowych, w województwie 

olsztyńskim”128. 

Posiedzenie RW SdRP w dniu 18 kwietnia 1998 r. rozpoczęto od informacji  

nt. poczynionych rozmów koalicyjnych i powstania WFL. Omówiono strategię na najbliższą 

elekcję wskazując na konieczność pracy z kandydatami i zawarcia szerokiego porozumienia 

wyborczego. Wskazywano także, że konieczne jest wsparcie organizacyjne i finansowe dla 

RR SdRP przez władze wojewódzkie partii. W toku dyskusji ustalono, że w biuro w Nidzicy 

będzie wspólnym Biurem Poselsko – Senatorskim SLD, którego opieką i finansowaniem 

zajmie się poseł T. Matyjek. Podkreślano, że są pewne trudności z zaangażowaniem  

w działalność partyjną parlamentarzystów, podając jako pozytywny przykład poseł  

D. Ciborowską, równocześnie zobowiązując do podjęcia rozmów nt. działalności poseł  

J. Sosnowskiej. Zaplanowano także spotkanie wojewódzkiego kierownictwa partii z posłami 

SLD129.  

Prezydium RW SdRP w Olsztynie wydało w dniu 7 lipca 1998 r. oświadczenie 

protestacyjne przeciwko planom nieuwzględnienia województwa olsztyńskiego w nowym 

podziale administracyjnym kraju130. W dniu 24 lipca 1998 r. Prezydium RW wydało 

oświadczenie sprzeciwiające się decyzji Senatu RP o odłączeniu planowanych powiatów  

z siedzibami w Ełku, Gołdapi i Olecku od projektowanego województwa obejmującego 

Warmię i Mazury131.  

Posiedzenie Prezydium RW  SdRP w dniu 8 sierpnia 1998 r. było kolejnym 

poświęconym przygotowaniom do kampanii wyborczej. Przedstawiono projekt umowy 

koalicyjnej w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego132. Zaproponowano by w ostateczności 

– przy braku kandydatów o znanych nazwiskach – na liście kandydatów do sejmiku umieścić 

również obecnych posłów133.  

RW SdRP wydała w dniu 8 sierpnia 1998 r. oświadczenie protestacyjne przeciwko 

nieuwzględnieniu w nowym podziale administracyjnym powiatów w siedzibą w Biskupcu, 

                                                 
128 Ibidem.  
129 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 104-108, „18 kwietnia 98 r. Rada Wojewódzka SdRP w Olsztynie”. 
130 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 49 „Oświadczenie Prezydium Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie”. 
131 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 67, „Oświadczenie”. 
132 Sygnatariusze umowy koalicyjnej: SdRP, PPS, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Służby 

Zdrowia, OPZZ, Stowarzyszenie Weteranów Pracy i Działaczy Ruchu Lewicy, Stowarzyszenie „Pokolenia”, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek, Polskie 

Związek Działkowców, Związek Zawodowy Pracowników Upowszechniania Kultury, Związek Zawodowy 

„Budowlani”, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, w: APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 56, „UMOWA KOALICYJNA 

POROZUMIENIA WYBORCZEGO „SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ”. 
133 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 54-55, „Prezydium RW SdRP”. 
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Morągu i Węgorzewie. Skrytykowano rządzącą koalicję AWS – UW za postawę w sprawie 

reformy samorządowej – lekceważenie opinii środowisk lokalnych, rozbudzanie lokalnych 

ambicji i zapowiedzi ich spełnienia, jako deklaracji składanych bez pokrycia. Wyrażono 

również niepokój o pracowników instytucji o zasięgu „ponadlokalnym” oraz zadeklarowano 

dalszą batalię polityczną z udziałem posłów SLD o ustanowienie powiatów w tych 

miejscowościach, w których mają one swoje siedziby wymienione instytucje134.  

Na posiedzeniu Prezydium RW SdRP w dniu 21 sierpnia 1998 r. oceniono negatywnie 

fakt, że SLD nie wystawił kandydatów do rad powiatów w Lidzbarku Warmińskim  

i Mrągowie. Poinformowano, że w dniach 31 sierpnia – 2 września 1998 r. odbędą się 

spotkania z posłami T. Iwińskim i Zbigniewem Siemiątkowskim. Postulowano, by na czas 

kampanii wyborczej parlamentarzyści skierowali do niej swoich asystentów135. 

Koalicja SLD wystartowała w wyborach samorządowych z 14-punktowym programem 

dla województwa warmińsko-mazurskiego, akcentującym regionalne problemy oraz szanse na 

rozwój. Postulowano zintegrowanie nowo powstałego województwa, rozwój Olsztyna jako 

jego stolicy oraz dwóch ważnych ośrodków miejskich – Elbląga i Ełku. Podkreślano także 

konieczność wykorzystania położenia na granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji 

Rosyjskiej, wsparcie budowy przejść granicznych, rozwój euroregionów. W rozwoju 

turystyki i wypoczynku upatrywano rozwoju gospodarczego, harmonijnego z ochroną 

środowiska. Położono także akcent na tworzenie nowych miejsc pracy, walkę z bezrobociem 

szczególnie w środowiskach popegeerowskich oraz modernizację wsi i rolnictwa. Zwracano 

uwagę na konieczność zwiększenia dostępu do edukacji bez względu na miejsce 

zamieszkania. Zdaniem SLD konieczne było utworzenie w Olsztynie uniwersytetu,  

z oddziałami w Ełku i Elblągu136.  

W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

koalicja SLD wystawiła 60 kandydatów w 7 okręgach wyborczych. Z kolei do rad 

powiatowych Sojusz zarejestrował 333 kandydatów137. W wyniku wyborów w dniu  

12 października 1998 r. Sojusz zdobył 9 na 30 mandatów w sejmiku oraz 92 mandaty  

w powiatach ziemskich i 20 na 30 mandatów w powiecie grodzkim Olsztyn.  

W poszczególnych powiatach SLD uzyskał następującą liczbę radnych wraz z podaniem  

w nawiasach uzyskanych funkcji w radach i zarządach powiatów: bartoszycki – 11 mandatów 

                                                 
134 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 128, „Oświadczenie Rady Wojewódzkiej SdRP”. 
135 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 69-70, „Prezydium RW SdRP 21.08.98 r.”. 
136 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 137, „Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla województwa 

Warmińsko-Mazurskiego”. 
137 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 129, „Informacja o rejestracji list SLD w woj. olsztyńskim”. 
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(członek zarządu powiatu), kętrzyński – 9, iławski – 11, ostródzki – 12 (wiceprzewodniczący 

rady powiatu), szczycieński – 11 (2 wiceprzewodniczących rady powiatu, wicestarosta  

i 2 członków zarządu powiatu), nidzicki – 13 (starosta, 3 członków zarządu, przewodniczący  

i wiceprzewodniczący rady powiatu), lidzbarski – 7, mrągowski – 5 (wiceprzewodniczący), 

olsztyński – 13 (wicestarosta, członek zarządu powiatu, wiceprzewodniczący rady powiatu), 

Olsztyn – 20. W miastach koalicja uzyskała następujące mandaty wraz z podaniem  

w nawiasach uzyskanych funkcji w radach i zarządach miast: Bartoszyce – 9 mandatów  

(2 członków zarządu), Biskupiec – 11, Iława – 9 (wiceprzewodniczący rady miejskiej), 

Kętrzyn – 7, Morąg – 9 (4 członków zarządu, przewodniczący rady miejskiej), Ostróda – 11, 

Szczytno – 11, Nidzica – 16 (burmistrz, 2 członków zarządu, przewodniczący  

i wiceprzewodniczący rady miejskiej), Lidzbark Warmiński – 9 (3 członków zarządu, w tym 

wiceburmistrz, przewodniczący rady miejskiej). SLD uzyskał w wyborach w powiatach 

pierwszą lub drugą lokatę, współrządząc jedynie w powiatach szczycieńskim, nidzickim  

i olsztyńskim ziemskim138.  

Rada Wojewódzka SdRP dokonała podsumowania wyników wyborów podczas 

posiedzenia w dniu 28 listopada 1998 r. W przyjętym stanowisku podsumowano 

dotychczasową działalność na terenie województwa olsztyńskiego od 1990 r., podkreślając 

zmianę struktury administracyjnej kraju i związane z tym wyzwania w wyborach 

samorządowych. Ich wynik określono jako sukces (1. miejsce w Sejmiku Województwa  

i wygrana w wielu powiatach i gminach). Z pewną goryczą skonstatowano, że wyniki  

i uzyskane mandaty nie zawsze przekształciły się w możliwość współrządzenia. W ocenie 

działaczy SLD znalazło się w opozycji w zbyt wielu jednostkach samorządu terytorialnego, 

na co nie wskazywały wyniki wyborów i pokładane w nich oczekiwania członków SdRP139.  

W związku z zakończeniem działań wyborczych SdRP rozpoczęła kampanię 

sprawozdawczo – wyborczą mającą doprowadzić do zjazdu partii w oparciu o nowy podział 

administracyjny kraju. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w kołach, 

zorganizowania zjazdów powiatowych oraz wyboru delegatów na zjazd wojewódzki w liczbie 

1 mandat na 10 członków partii. Zalecono ponadto tworzenie gminnych organizacji SdRP 

przy współpracy z radnymi gminnymi z SLD140.  

                                                 
138 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/7, k. 176-177, „Informacja o wynikach wyborów samorządowych  

w woj. olsztyńskim”. 
139 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 144-145, „Stanowisko Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie z dnia 

28.11.1998 r.”. 
140 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 143, „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP w Olsztynie z dnia 

28.11.1998R. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej”. 
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Ostatnie posiedzenie RW SdRP w Olsztynie województwa olsztyńskiego141 w dniu  

20 grudnia 1998 r. poświęcono sprawom organizacyjnym partii. W dyskusji akcentowano 

konieczność bezwzględnego tworzenia struktur w oparciu o nowy podział administracyjny 

(nie zgadzano się na połączenie organizacji powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn), a także 

mając na względzie dwa okręgi wyborcze do Sejmu RP na terenie nowego województwa.  

W ocenie posła T. Iwińskiego, w związku ze zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu RP, 

konieczne jest poszukiwanie nowej formuły wyborczej – opartej o nową partię, nie zaś  

o koalicję ugrupowań, w której i tak główny ciężar spoczywał na Socjaldemokracji RP142.  

 

I Zjazd SdRP Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 9 maja 1999 r.  

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 1999 r. reformą administracyjną kraju 

SdRP dostosowała struktury partii do nowego podziału administracyjnego. Tym samym  

w miejsce dotychczasowych 49 organizacji wojewódzkich utworzono 16 nowych.  

Na obszarze właściwości nowego województwa warmińsko-mazurskiego znalazły się obszary 

dotychczas należące w części do województw ciechanowskiego, elbląskiego, ostrołęckiego, 

toruńskiego i suwalskiego oraz w całości do województwa olsztyńskiego. Nowa organizacja 

wojewódzka SdRP była zdominowana przez działaczy dawnych województw olsztyńskiego 

 i elbląskiego. I Zjazd SdRP Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się 9 maja 1999 r. 

w Olsztynie143.  

Dyskusja programowa na zjeździe była zogniskowana na sytuacji społeczno- 

gospodarczej regionu warmińsko-mazurskiego, ubogiego i o wysokim bezrobociu. 

Krytykowano działania koalicji AWS i PSL-u w Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Wskazywano na trudną sytuację finansową samorządów. Delegaci dyskutowali 

o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom lewicowej 

wizji kraju i regionu, składano propozycje konkretnych rozwiązań. Szeroko omawiano 

przyszłość organizacyjną partii, większość delegatów opowiadała się za stworzeniem 

jednolitej partii z SLD, zaś sprawę transformacji pozostawiono IV Kongresowi SdRP144.  

Należy zauważyć wystąpienie antagonizmów o charakterze regionalnym, wszak był  

to pierwszy zjazd w ramach organizacji utworzonej w nowym województwie. Uwidoczniły 

się one w zapisach protokołu: „Były dwa wystąpienia olsztyniaków, w których nie zrozumieli 

                                                 
141 Od 1 stycznia 1999 r. województwo warmińsko-mazurskie.  
142 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 151-158.  
143 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 73, „Protokół z Obrad I Zjazdu SdRP Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn, 9 maja 1999 r.”.  
144 Ibidem. 
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oni różnicy pomiędzy aneksją, a połączeniem wielu różnych obszarów w nowy region 

Warmii i Mazur. Ich złe wrażenie osłabło po ripostach innych olsztyniaków o większym 

takcie”145.  

I Zjazd SdRP Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał, że przekształcenie 

dotychczasowej koalicji SLD w partię polityczną jest konieczne nie tylko ze względów 

prawnych związanych z wyborami parlamentarnymi, ale również w interesie całej lewicy. 

Podkreślono, że decyzja dotychczasowych koalicjantów w ramach SLD o nie wstępowaniu do 

nowej partii jest ich suwerennym wyborem. Nowe ugrupowanie, jak deklarowano, podejmie 

współpracę ze wszystkimi partiami o orientacji lewicowej i centrowej, akcentując przy tym 

poszanowanie autonomii innych podmiotów146.  

Na zjeździe dokonano wyborów nowych władz. Na funkcję Przewodniczącego  

RW SdRP w Olsztynie zgłoszono dwóch kandydatów, którzy uzyskali następującą liczbę 

głosów: Witold Gintowt-Dziewałtowski (Elbląg) – 127 głosów, S. Szatkowski (Olsztyn)  

– 101 głosów. W wyniku głosowania przewodniczącym wybrano W. Gintowta-

Dziewałtowskiego, posła na Sejm RP147. Z kolei na funkcję Sekretarza RW SdRP w Olsztynie 

wybrano Cz. J. Małkowskiego (Olsztyn), który uzyskał 185 głosów, będąc jedynym 

kandydatem148. 

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji RW SdRP w Olsztynie dokonano wyboru 

trzech wiceprzewodniczących: S. Szatkowskiego (Olsztyn), Jerzego Czepułkowskiego (Ełk)  

i Edwarda Radomskiego (Działdowo) oraz wybrano 11 osób do Prezydium RW SdRP149. 

Rada podjęła uchwałę powołującą następujące komisje problemowe: organizacyjną, kontaktu 

z mediami, ds. problemów rolnictwa i wsi, rozwoju społeczno – gospodarczego, samorządu 

terytorialnego i polityki regionalnej, oświaty, kultury i opieki społecznej, współpracy 

zagranicznej i ds. młodzieży. Ponadto zobowiązano struktury terenowe oraz SFM SdRP do 

przekazania ewidencji członków partii, dokończenia procesu konstytuowania władz, a także 

podania informacji na temat zaspokojenia potrzeb lokalowych klubów radnych SLD. 

Równocześnie RW SdRP zobowiązała swoje prezydium do określenia zadań komisji 

problemowych, opracowania i realizacji parlamentarnego „Programu SLD dla wsi”, 

                                                 
145 Ibidem. 
146 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 98, „Stanowisko Zjazdu Wojewódzkiego Socjaldemokracji 

Rzeczypospolitej Polskiej województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie jedności ruchu lewicowego  

w Polsce, Olsztyn, 09.05.1999 r.”.  
147 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 118, „Protokół Komisji Skrutacyjnej I Zjazdu SdRP Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego wyłonionej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego RW SdRP”.  
148 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/2, k. 119, „Protokół Komisji Skrutacyjnej I Zjazdu SdRP Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego wyłonionej w celu przeprowadzenia wyborów Sekretarza RW SdRP”.  
149 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 169. 
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przygotowania wojewódzkiego programu walki z bezrobociem, zorganizowania szkoleń dla 

radnych. W dyskusji podniesiono konieczność określenia zasad współpracy struktur partii  

z radnymi i posłami będącymi członkami SdRP. Wezwano ponadto do skupienia wokół SdRP 

w województwie środowisk lewicowych, ze szczególnym uwzględnieniem UP i PPS150.  

Powstanie struktury SdRP na obszarze nowego województwa warmińsko-mazurskiego, 

było podyktowane zmianą podziału administracyjnego, niemniej zdaniem Autora był to krok 

formalny przed ostatecznym powołaniem nowej partii – SLD, na bazie dotychczasowej 

koalicji. I Zjazd SdRP Województwa Warmińsko-Mazurskie pozwolił na zjednoczenie 

dotychczasowych organizacji na obszarze nowego regionu, tym samym ułatwiono działalność 

twórcom nowego ugrupowania.  

Sytuacja SdRP w województwie olsztyńskim była emanacją pozycji partii i koalicji 

SLD na krajowej scenie politycznej. Partii na tym szczeblu dotyczyły te same trudności  

– problemu lokalowe, majątkowe, negatywny odbiór społeczny i zniechęcenie do działalności 

politycznej dotychczasowych aktywistów, powszechna dezaprobata dla ludzi działających  

w PZPR. Z biegiem lat SdRP wykrystalizowała się jako siła polityczna z zaufaniem 

społecznym, co pokazały kolejne wybory, od szczebla samorządowego do parlamentarnego.  

W ocenie Autora wyniki wyborów w regionie olsztyńskim, przewyższające poparcie  

w skali ogólnopolskiej, były zdeterminowane dwoma czynnikami. W największym stopniu 

wynikało to z sytuacji w jakiej znajdowali się mieszkańcy – dotknięci wysokim bezrobociem, 

o dużej liczbie terenów popegeerowskich. W mniejszym stopniu wpływ na wyniki wyborów 

miały struktury organizacyjne SdRP, a także sprawność działania poszczególnych osób 

piastujących funkcje kierownicze i wykonawcze. 

Działalność SdRP w województwie olsztyńskim na przestrzeni lat 1991-1999, zdaniem 

Autora, można ocenić jedynie z historycznej perspektywy. Po upływie dwóch dekad od 

zakończenia jej działalności, opierając się przede wszystkim na faktografii zawartej  

w dokumentach źródłowych, partyjnych organach prasowych oraz, w mniejszym stopniu, 

subiektywnych relacjach uczestników tamtych wydarzeń. Autor ocenia SdRP województwa 

olsztyńskiego jako liczącą się organizację na scenie politycznej ówczesnego regionu, 

posiadającą rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz liczną rzeszę członków partii.   

 

 

 

                                                 
150 APO, RWSdRPO, sygn. 1776/6, k. 168, „Uchwała Rady Wojewódzkiej SdRP województwa warmińsko-

mazurskiego z dnia 24 maja 1999 r.”. 
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