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Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próbą zmierzenia się
z problemem podziału na rządzących i opozycję w wyborach samorządowych.
W naszym przekonaniu takie ujęcie demokracji lokalnej każe za newralgiczny
czynnik uznać ogólnopolskie podziały polityczne i partie parlamentarne, będące ich fundamentem. Nie oznacza to wcale, że ogólnopolskie podziały i partie
dominują w samorządach. Powszechnie wiadomo, że polskie partie sejmowe
nie angażują się w wybory lokalne w stopniu uznawanym za standard w innych krajach demokratycznych. To jednak nasuwa pytanie dotyczące innych
rozwiązań wobec funkcjonowania partii sejmowych na poziomie lokalnym.
Pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi na samą terminologię. W Polsce
pod pojęciem partii politycznych rozumie się w zasadzie wyłącznie partie sejmowe lub też takie, które sejmowymi chciałyby się stać. Za inne rozwiązanie
wobec partii uznaje się „komitety wyborców”. Rozróżnienie to uzasadniane jest
rozbieżnościami w dziedzinie organizacji i aspiracji tych dwóch grup podmiotów. Naszym zdaniem największa różnica pomiędzy tymi terminami dotyczy
ich zabarwienia emocjonalnego. Wyrażenia te obarczone są doświadczeniami
PRL-u oraz wydarzeń towarzyszących upadkowi systemu komunistycznego.
Głęboka normatywna asymetryczność – domniemanie, że „bezpartyjny” komitet jest czymś lepszym niż partia polityczna (bardziej obywatelskim i racjonalnym) – w naszej opinii stanowi poważną przeszkodę w rzetelnej dyskusji
nad lokalnym życiem politycznym. Dlatego posługujemy się terminem „partia
lokalna” na określenie ugrupowań, które nie są związane z partiami sejmowymi.
Mamy świadomość, że dla części odbiorców może to być trudne do przyjęcia.
Pozostaje nam nadzieja, że potraktują to jako intelektualne wyzwanie – spojrzenie na znane sprawy pod innym kątem.
Na rzecz przyjętego przez nas rozwiązania przemawiają jeszcze dwa argumenty. Po pierwsze, olbrzymią część niesejmowych ugrupowań stanowią
lokalne partie władzy. Są to komitety wyborcze tworzone wokół inkumbentów
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– sprawujących władzę włodarzy, zabiegających o reelekcję. Często sama nazwa
komitetów wyborców sprowadza się do nazwiska inkumbenta. Trudno dopatrywać się w tej praktyce obywatelskiego zaangażowania, przeciwstawnego
co do istoty „wodzowskim” ogólnokrajowym partiom. Po drugie, świadome
znaczenia emocjonalnej asymetrii terminologicznej, partie sejmowe często startują w wyborach samorządowych, wykorzystując formę komitetów wyborców.
Tym samym przekreślają sens powszechnie obowiązującego – teoretycznie fundamentalnego – rozróżnienia. Wymaga wreszcie wyjaśnienia, że za takim rozwiązaniem przemawia chęć zachowania równego dystansu do obu podziałów,
których przecięcie stanowi istotę naszych badań. Bez takiego dystansu trudno
uchwycić istotę uwarunkowań i strategii kierujących w wyborach samorządowych tymi, którzy znajdują się po równych stronach podziałów na rządzących
i opozycję oraz podziału na partie sejmowe i ugrupowania lokalne. Ponadto
ten dystans pozwala ująć, jak na wskazane podziały reagują media i wyborcy.
Książka przedstawia kolejną odsłonę badań nad lokalną komunikacją polityczną podczas wyborów samorządowych. Badania zostały wykonane przez
pracowników Zakładu Badań nad Mediatyzacją Instytutu Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy –
z różnych perspektyw teoretycznych – od lat analizują procesy i mechanizmy
wyborów lokalnych.
Cząstkowe wyniki badań, dotyczące kampanii wyborczej z 2006 roku, były
publikowane m.in. w rozdziałach prac zbiorowych, przede wszystkim w: książce pod red. Marii Magoskiej, pt. Wybory samorządowe w kontekście mediów
i polityki1 (rozdziały autorstwa Michała Bukowskiego, Internauci o wyborach
– analiza słów sztandarowych na forum Gazeta.pl; Jarosława Flisa, Wybory
do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa; Agnieszki Hess i Agnieszki Szymańskiej, Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich
gazet lokalnych opublikowanych), pracy zbiorowej pod red. Mirosława Steca
i Katarzyny Małysy-Sulińskiej, pt. Wybory i referenda lokalne (Jarosław Flis,
Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej na przykładzie Małopolski)2 oraz
pracy pod red. Katarzyny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drobczyńskiego, pt.
1
2

M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010.
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Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce (Agnieszka
Hess, Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych)3. Wybrane aspekty mediatyzacji samorządowej gry wyborczej zostały omówione również w artykułach:
Agnieszki Szymańskiej, pt. Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników4,
oraz Agnieszki Hess, pt. Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element
lokalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie Gazety Krakowskiej w kampanii samorządowej 20065.
Wyniki badań uzyskanych w roku 2010 zostały opublikowane w monografii
Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych6 oraz w następujących artykułach: Agnieszka Hess, Małopolskie dzienniki
regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych –
płaszczyzna formy7; Agnieszka Szymańska, Tabloidyzacja przekazu krakowskich
mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści8.
Specyfika lokalnej sceny politycznej była zaś tematem publikacji Jarosława Flisa,

3

4

5

6

7

8

K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja
kampanii politycznych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2011.
A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie
wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty
Prasoznawcze” 3-4 (2009).
A. Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej
komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie Gazety Krakowskiej
w kampanii samorządowej 2006, „Zeszyty Prasoznawcze” 1-2 (2010).
M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Opcja czy osoba. Upartyjnienie
versus personalizacja w wyborach samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011.
A. Hess, Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu
na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy, „Środkowoeuropejskie
Studia Politologiczne WNPiD UAM” 1 (2013).
A. Szymańska, Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych
na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści, „Środkowoeuropejskie
Studia Politologiczne WNPiD UAM” 1 (2013).
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poświęconych m.in. zróżnicowaniu ról społeczno-zawodowych radnych9 czy
reprezentacji powiatów w sejmikach wojewódzkich10.
W 2014 roku w zakres badań wchodziły ponownie trzy nurty. Pierwszym
była analiza zachowań wyborczych, w szczególności oparta na porównaniu
odbywających się jednocześnie wyborów różnych szczebli oraz zestawieniu
wzorów zachowań w poszczególnych gminach. Celem analizy zawartości
przekazu krakowskich dzienników w tym zakresie stało się ustalenie, ws jakim stopniu istniejący podział na rządzących i opozycję sprzyja zdobyciu czy
też utrzymaniu władzy w kontekście wyborów samorządowych. Zagadnienie
to zostało szczegółowo przeanalizowane w odniesieniu do medialnej kampanii wyborczej dotyczącej stanowiska prezydenta Krakowa w latach 2006, 2010
i 2014 oraz – na zasadzie swoistego dopełnienia – do wyborów na włodarzy
innych miast Małopolski w roku 2014. Trzeci nurt wyrastał z badań internetowej komunikacji kandydatów, konkretnie zaś treści prezentowanych tam
programów wyborczych, w nadziei na odkrycie istotnych różnic między kandydatami partii sejmowych i lokalnych z jednej strony oraz partii lewicowych
i prawicowych z drugiej.

J. Flis, Polityczne źródła zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych
[w:] Samorządowe unie personalne, red. Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
i Grzegorz Makowski, Fundacja Stefana Batorego, Warszawa 2014.
10 J. Flis, Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, „Acta
Politica” nr 33 (2015)
9
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Wedle definicji Schumpetera, demokracja polega na tym, że partie przegrywają wybory11. Stąd rozstrzygnięcie tego, kto rządzi, także na poziomie lokalnym, w konkretnym mieście jest decyzją wartą rozpatrywania w kontekście
sił rządzących w tym mieście wcześniej12. Kluczowym graczem w rozgrywce
o władzę, jak pokazują wcześniejsze wyniki badań, jest dotychczasowa władza13.
Wyniki wyborów samorządowych z 2010 roku, analizowane w naszej poprzedniej publikacji, pokazały, że urzędująca władza ma wyraźną przewagę nad pretendentami, jeśli chodzi o spodziewany wynik wyborów14. Niemniej w całkiem
sporej liczbie przypadków urzędujący włodarze przegrali takie starcie i musieli
odejść, zastąpieni przez nowych kandydatów. Dlatego też przedmiotem badań
będą uwarunkowania takiego właśnie rozstrzygnięcia, czyli poszukiwanie
tropów mogących odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyborcy powiedzieli
rządzącym „państwu już dziękujemy” i skierowali swoje sympatie ku nowym
osobom i siłom politycznym. Istotnym aspektem takich poszukiwań są relacje
władz samorządowych z partiami politycznymi. Problem ten od lat stanowi
przedmiot badań i refleksji. Prowadzone w tym opracowaniu analizy czerpały
11 J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2009, s. 336-337.
12 S. Ashworth, Electoral accountability: recent theoretical and empirical work,
„Annual Review of Political Science” 15 (2012), s. 183-201; D. Austen-Smith,
J. Banks, Electoral Accountability and Incumbency, [w:] Models of Strategic
Choice in Politics, red. P. Ordeshook, Ann Arbor, University of Michigan Press,
1989.
13 M. Drzonek, Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii »wiecznego
prezydenta«, „Management and Business Administration”, Central Europe 21.1
(2013), s. 145-160; S. Bartnicki, Lokalna egzekutywa u progu czwartej kadencji
wyborów bezpośrednich. Wnioski z analizy ilościowej, Kwartalnik Naukowy OAP
UW „e-Politikon”, 11 (2014), s. 6-23.
14 M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, op.cit., Kraków 2011.
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z bogatego dorobku badaczy polskiego samorządu – Macieja Drzonka, Adama
Gendźwiłła, Andrzeja K. Piaseckiego i Pawła Swaniewicza15. Złożony charakter
zjawiska sprawia, że ogólny jego obraz powstaje mozolnie z szeregu inicjatyw
badawczych, ujęć problemu z różnych punktów widzenia, opartych na analizach wybranych przypadków. Praca niniejsza nie powstała z nadzieją na ostateczne dokończenie tego obrazu. Jest kolejnym krokiem w długim marszu,
który wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia zespołu, gromadzoną od lat
wiedzę na temat niuansów małopolskiej polityki samorządowej oraz specyfiki
tego właśnie regionu – miejsca, gdzie rywalizacja dwóch głównych ogólnopolskich partii politycznych ma charakter wyjątkowo wyrównany i stosunkowo
najmniej podlegający wpływowi mniejszych ugrupowań parlamentarnych16.

15 Zob. m.in: M. Drzonek, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich
w Polsce, Kraków 2013, A. Gendźwiłł, Dlaczego sukces. Analiza wyników
wyborów prezydentów największych polskich miast, [w:] Studia nad wyborami.
Polska 2005-2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,
Warszawa 2008, s. 13-47; A. Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności
demokracji lokalnej, „Studia Polityczne” 26 (2010), s. 7-27; A. Gendźwiłł,
Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, „Studia
Regionalne i Lokalne” 40.2 (2010), s. 99-120; A. Gendźwiłł, T. Żółtak,
Bezpartyjność w powolnym odwrocie: analiza rozpowszechniania bezpartyjności
w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010, „Studia Regionalne
i Lokalne” 1 (2012), s. 102-121; A. Gendźwiłł, T. Żółtak, Why Do Non-partisans
Challenge Parties in Local Politics? The (Extreme) Case of Poland, „EuropeAsia Studies” 66.7 (2014), s. 1122-1145; A. Gendźwiłł, T. Żółtak, J. Rutkowski,
Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety
wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?, „Studia Regionalne
i Lokalne” 62.4 (2015), s. 64-79; A. K. Piasecki, Samorząd terytorialny
i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;
P. Swianiewicz, P. Klimska, Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni
w teorii i praktyce samorządów w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 4 (2003),
s. 15-40; P. Swianiewicz, Kto rządzi gminą? Teorie lokalnej władzy politycznej,
„Samorząd Terytorialny” 3 (2000), s. 13-20; P. Swianiewicz, Bezpartyjni radni
w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny” 11 (2010), s. 18-43.
16 M. Nowina-Konopka, Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku
województwa małopolskiego, [w:] Gra o regiony, red. R. Alberski, M. Cichosz,
K. Kobielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013,
s. 137-154.
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1.1. Trzy pola rywalizacji
Poszukiwania warto rozpocząć od refleksji, dlaczego w ogóle miałoby dojść
do zmiany władzy. Podejścia różnych grup naukowców są tutaj odmienne
i każda z nich wskazuje jakiś obszar, który uważany jest przez nich za szczególnie istotny.
Z punktu widzenia socjologii polityki kluczowe znaczenie ma to, że poprzez wybory wyraża się pewne generalne nastawienia, dotyczące kluczowych
problemów życia społecznego17. Na ich podstawie powstają dylematy, które
tworzą na mapie ideowej uzupełniające się odmienności. Pomiędzy tymi odmiennościami – w odpowiedzi na konkretne problemy i zmiany społeczne
– nieustająco kształtuje się równowaga.
Istnieją przy tym dwie podstawowe osie odpowiadające dwóm podziałom
– ekonomicznemu i obyczajowemu18. Na osi ekonomicznej z jednej strony
są ci, którzy wierzą w rynek jako mechanizm regulacji, a z drugiej pokładający
tę wiarę w państwie. Oś obyczajowa różnicuje ludzi ze względu na stosunek
do tożsamości i wspólnoty, tradycji i religii. Na jednym biegunie znajdują się
ci, którzy uważają tradycję i wspólnotę za wartości godne ochrony, z drugiej
traktujący je jako obciążenie, wymagające stałego poddawania w wątpliwość.
W oparciu o takie opozycje ideowe kształtują się podziały socjopolityczne.
Na ich podstawie powstają później partie, które reprezentują wyborców, skłaniających się ku jednej lub drugiej opcji19. Znajdują one sobie różne miejsca
na płaszczyźnie wyznaczanej przez te dwie osie. W rywalizacji wyborczej
jedna z takich opcji zdobywa poparcie większości, co skutkuje – używając

17 K. Benoit, M. Laver, Party policy in modern democracies, Routledge, 2006;
M. Grabowska, Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce
po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004; W. Wojtasik,
Lewica i prawica w Polsce: aspekty ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza
„Humanitas” – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2011.
18 K. Jasiewicz, Portfel czy różaniec. Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach
1995-2001, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich
doświadczeń, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
2003.
19 M. Kotnarowski, R. Markowski, Political preferences in times of crisis: Economic
voting in the 2011 Polish elections, „Acta Politica” 49.4 (2014), s. 431-461.
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określenia przypisywanego Donaldowi Tuskowi – przestawieniem ideowej
„wajchy” w jedną ze stron20.
Z takiej perspektywy zmiana władzy jest efektem reorientacji społecznej,
prowadzącej do odwrócenia preferowanych kierunków. Grono tych, których
poglądy do tej pory były w mniejszości, powiększa się aż to momentu, gdy stają
się oni większością21. Dlatego dochodzi do zmiany władzy – obejmują ją ci, którzy uważają, że należy przestawić „wajchę” w przeciwnym kierunku. W takim
ujęciu za wyborami i zwrotem na poziomie władzy stoją rozstrzygnięcia ideowe.
Drugi nurt, najsilniej reprezentowany w tradycyjnej politologii, traktuje wybory jako sposób zapobiegania nadużyciom władzy22. Zwraca uwagę, że każda
władza jest podatna na pokusy. Pod ich wpływem może podejmować działania,
których nie sposób obronić z czyjegokolwiek punktu widzenia – np. kraść,
podchodzić z pogardą do współobywateli czy nadużywać swoich uprawnień
w celu dalszego utrzymania się u steru w sposób niezgodny z wyobrażaniami
społecznymi. Obroną przed takimi zagrożeniami i karą za uleganie pokusom
okazuje się porażka możliwa w wyborach. Groźba taka nieustająco powinna
wisieć nad głowami sprawujących władzę. Muszą wiedzieć, że jeśli złamią standardy działania oczekiwane od każdej władzy, to będą musieli odejść. Nawet
jeśli ich preferencje ideowe zbiegają się z wolą większości.
Możliwość zmiany władzy wynika z faktu, że nastawienia ideowe nie różnicują się w sposób ostry i dychotomiczny. Zawsze na środku każdej osi ideowej
znajduje się grupa wyborców, która ma ambiwalentne podejście do danego
sporu – to wyborcy medianowi23. Taki wyborca nie stoi twardo po żadnej
ze stron (ma wyważone opinie), można go przekonać do przesunięcia ideowej „wajchy” zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jednocześnie, ponieważ
20 A. Wojciechowska, Panika w KPRM. Szara eminencja rządu Tuska, Igor
Ostachowicz, szuka nowej pracy, Polska – The Times, 11.02.2011, http://www.
polskatimes.pl/artykul/367871,panika-w-kprm-szara-eminencja-rzadu-tuskaigor-ostachowicz-szuka-nowej-pracy,id,t.html, (dostęp: 5.02.2016).
21 Por. A. Szczerbiak, „Social Poland” Defeats „ Liberal Poland”? The SeptemberOctober 2005 Polish Parliamentary and Presidential Elections, „Journal
of Communist Studies and Transition Politics” 23.2 (2007), s. 203-232.
22 A. Przeworski, S. Stokes, ,Democracy, accountability, and representation, t. 2,
Cambridge University Press, Cambridge 1999.
23 R. D. Congleton, The median voter model, [w:] The Encyclopedia of Public
Choice, red. Ch. Rowley, F. Schneider, Springer US, New York 2004, s. 707-712.
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ustawienia ideowej „wajchy” nie są dla nich sprawą pierwszoplanową i elementem tożsamości, mogą oni zmienić zdanie w obliczu wątpliwości co do ogólnej
sprawności sprawujących władzę. Ma dla nich decydujące znaczenie uczciwość
i efektywność rozumiana jako kategoria ekonomiczna – adekwatność nakładów
do korzyści. Może ich zrażać brak zdolności do rozwiązywania konfliktów i integracji społecznej. Podobnie też budzi ich niechęć stawianie na swoim przez
radykałów z opcji wcześniej zwycięskiej. Dlatego te dwa podejścia do zmiany
władzy wzajemnie się nie wykluczają, ale uzupełniają.
Odmienne podejście prezentuje wreszcie perspektywa komunikacji społecznej24. Jeśli spojrzeć na problem z punktu widzenia marketingu politycznego czy szerzej – komunikowania politycznego – trzeba zauważyć, że bycie
sprawnym, uczciwym i posiadanie poglądów zgodnych z wolą większości wcale
nie gwarantuje sukcesu w wyborach. Nadal pozostaje techniczny problem, jak
przekonać współobywateli, że tak jest w istocie. Zwłaszcza w sytuacji, w której jeden z kluczowych elementów współczesnej demokracji to traktowanie
sprawujących władzę ze sceptycyzmem czy nawet podejrzliwością. Są oni
nieustająco wystawiani na próbę przez krytykę opozycji, która może zarówno
być rzecznikiem poszczególnych opcji ideowych, jak i akcentować kwestię
sprawności czy uczciwości rządzenia. Dlatego rządzący, aby utrzymać władzę,
muszą sprawować ją nie tylko w sposób uczciwy, sprawny i zgodny z ideowymi preferencjami większości obywateli, ale również stoją przed koniecznością
przekonania obywateli, że rzeczywiście ma to miejsce. To zaś zakłada zmierzenie się z opozycją, której jednym z kluczowych narzędzi w walce o władzę
jest kapitalizacja niezadowolenia społecznego25. Polega ona na tym, że każda
z grup, czująca się pokrzywdzona na skutek działań władzy, może się zwrócić
do opozycji jako do swojego rzecznika. Suma wszystkich takich przypadków
niezadowolenia – czy to wynikających z kwestii ideowych, sprawnościowych,
czy też konkretnych partykularnych interesów, zawiedzionych oczekiwań,
niespełnionych obietnic – może stworzyć masę krytyczną, która przechyli
24 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006; S. Trzeciak, Jak
wygrać wybory samorządowe. Poradnik dla sztabów wyborczych i kandydatów
na radnych, Kubon & Sagner Media, Zielona Góra 2002.
25 Ph. Braud, Rozkosze demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1995.
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szalę zwycięstwa na rzecz pretendentów, pozbawiając władzy dotychczas
ją sprawujących.
Konkretna rywalizacja polityczna toczy się na trzech polach: idei, technicznej sprawności rządzenia i komunikacji26. Komunikację można poniekąd byłoby traktować jako element sprawności. Warto jednak pamiętać, że w warunkach
współczesnego społeczeństwa elementem komunikacji społecznej władzy stają
się również rzeczy w zasadzie całkowicie pozbawione związku z merytoryką
rządzenia – atrakcyjność medialna, infotainment i widoczność publiczna27.
Nawet jeśli poszczególne rozstrzygnięcia pomiędzy ideami, sprawnością i komunikacją mogą wywoływać dyskusję i przenikają się, to warto je na potrzeby
analizy rozdzielać. Tworzą one trzy podstawowe barwy, z których powstaje
odcień, odrębny w przypadku każdej władzy – w kraju, regionie czy konkretnej miejscowości. Odcień ten przesądza czasem o tym, czy rządzący pozostaną
na swoim stanowisku, czy ustąpią miejsca pretendentom.

1.2. Samorząd i polityka
W podejściu do samorządu współwystępują w Polsce dwie całkowicie
sprzeczne oczywistości. Dla części badaczy, komentatorów i obywateli oczywiste jest, że samorząd to instytucja świata polityki – miejsce, gdzie toczy się
rywalizacja o ukierunkowanie i rozliczenie działań władzy28. Jednocześnie
jednak równie istotna grupa uznaje, że samorządy polityką się nie zajmują lub
przynajmniej nie powinny się nią zajmować29. Taki pogląd może być skrótem
myślowym przekonania, że ogólnokrajowe partie polityczne nie powinny się
zaangażować w sprawy lokalne30. Jego składową stanowi też jednak opinia,
26 J. Flis, Samorządowe public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2007.
27 K. Brants, P. Neijens, The infotainment of politics, „Political Communication”,
15.2 (1998), s. 149-164; H. M. Kepplinger, Demontaż polityki w społeczeństwie
informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
28 Np. Studia nad wyborami: Polska 2005-2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008.
29 A. Gendźwiłł, Bezpartyjni prezydenci…., s.19.
30 J. Regulski, Samorządna Polska, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2005, s.105.
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że sprawy lokalne mają charakter technokratyczny i tym samym pozbawione
są jakiegokolwiek ideowego zabarwienia. Jak mawiał przed laty nieżyjący już
prezydent Poznania Wojciech Kaczmarek: „Rura kanalizacyjna nie ma wymiaru politycznego”. Stwierdzenie to brzmi w wielu polskich uszach bardzo
pozytywnie, jednak po głębszym zastanowieniu nie jest ono prawdziwe. Rura
kanalizacyjna ma aż trzy wymiary polityczne.
Pierwszy wymiar polityczny rura kanalizacyjna zyskuje wtedy, kiedy trzeba
rozstrzygnąć, gdzie ona biegnie. To kwestia priorytetów, które mają charakter
ideowy. Przykładem jest pytanie, czy w pierwszej kolejności należy uzbroić
teren pod inwestycje przemysłowe, aby zmniejszyć bezrobocie, czy też doprowadzić kanalizację do odległych przysiółków, aby ich mieszkańcy nie czuli się
wykluczeni i mogli korzystać z dobrodziejstw cywilizacyjnych. Najczęściej nie
da się zrobić jednego i drugiego naraz, zatem decyzja, czy integracja społeczna,
czy raczej rozwój ekonomiczny ma przesądzać o kierunku przebiegu rury kanalizacyjnej, okazuje się czysto polityczna. Nie jest to technokratyczny problem,
który wylicza się po inżyniersku, gdyż nie sposób skalkulować wykluczenia
społecznego mieszkańców odległych przysiółków – to kwestia priorytetu i arbitralnie ustalonego horyzontu czasowego.
Rura kanalizacyjna może nabierać wymiaru politycznego również wtedy,
kiedy dzieje się z nią coś nie tak – jeśli została położona nie tam, gdzie trzeba,
jest za droga lub za cienka względem oczekiwań. Wtedy staje się przejawem
braku sprawności – a ocena sprawności w układaniu rur kanalizacyjnych nie
jest już kwestią technokratyczną, ale sprawą polityczną. Ocenie podlegają motywy – czy mieszczą się w zakresie dopuszczalnych odstępstw (nieprzewidywana
zmiana sytuacji, wcześniejsze zobowiązania itd.), czy też są one niewybaczalne,
jak na przykład osobiste korzyści ludzi władzy.
Problem pogłębia kwestia skali odpowiedzialności za nieprawidłowe działania. W przypadku władzy publicznej odpowiedzialność jest czterostopniowa.
Pierwszy z tych stopni to poziom indywidualnej decyzji. Ona podlega weryfikacji, nie zaś osoby decydujące. To wymiar nagany, publicznego uznania winy,
co nie wiąże się jednak z utratą stanowiska. Drugi poziom to indywidualna
odpowiedzialność polityczna. W takiej sytuacji, po uznaniu winy następuje utrata stanowiska przez konkretną osobę. Władzy nie traci jednak całe
ugrupowanie, ale odpowiedzialny urzędnik (np. starosta). Odchodzi i zostaje
zastąpiony inną osobą z siły będącej akurat u władzy. Kolejny, trzeci poziom,
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odsyła do odpowiedzialności ugrupowania. Uznanie błędu oznacza wtedy winę
całego ugrupowania i zmianę władzy – alternację na linii rządzący – opozycja.
Czwarty i ostatni poziom to odpowiedzialność całej opcji. Przykładem może
być upadek rządów SLD w kadencji 2001-2005, który skończył się negatywną
weryfikacją całej lewicy. Podobnie kłopoty całej lewicy przyniósł wcześniej
upadek komunizmu, zaś przyśpieszone wybory 1993 roku oznaczały kryzys
całego obozu postsolidarnościowego – już bez szczegółowego rozróżnienia
na partie, konkretne osoby i pełnione przez nich role. Przy najgłębszej korekcie
rozliczeniu ulega cały kierunek, np. wyznaczany przez osie podziałów społeczno-politycznych. Pojawia się tutaj wątpliwość, czy cała ideowa diagnoza stojąca
za jednym z ukierunkowań pozostaje adekwatna do rzeczywistości.
W przypadku nieprawidłowości przy układaniu rury kanalizacyjnej warto
zadać też pytanie, jak duży jest zakres odpowiedzialności. Każdy z wymienionych szczebli obejmuje większą grupę osób. Należy się zastanowić, kto w takim
momencie ustala, jak duża odpowiedzialność zostanie poniesiona i przez kogo.
A to jest decyzja ewidentnie polityczna i związana z walką o władzę. Oznacza
bowiem rozstrzygniecie, czy konsekwencją zaistnienia danego problemu powinno być ukaranie naganą, zwolnieniem, porażką wyborczą czy wyborczym
tsunami, usuwającym przegranych z całego dotychczasowego układu władzy,
łącznie z pozbawieniem ich roli głównej siły opozycyjnej w kolejnej kadencji31.
Trzeci wymiar dotyczy relacji z obszarem polityki ogólnokrajowej,
co do którego nie ma wątpliwości, że ma on charakter polityczny. Pozostając
przy przykładzie rury kanalizacyjnej – do politycznych dylematów dochodzi
również wtedy, gdy państwo prowadzi politykę wspierania przedsiębiorczości
i dofinansowuje dozbrajanie nowych terenów przemysłowych, przygotowywanych z natury rzeczy przez samorząd. Czy to powinno zmieniać priorytety
ustalane przez społeczność lokalną? Jeżeli np. w społeczności lokalnej przeważają głosy popierające poprowadzenie kanalizacji do wykluczonych dotąd
przysiółków, ale elementem kalkulacji jest to, że jeśli dozbrojone zostaną tereny przemysłowe, to przyznane zostanie dofinansowanie z innego poziomu
(a przy kanalizowaniu przysiółków już nie), to pojawia się problem napięcia
31 A. Piasecki, Przegrani czy wykluczeni? Kandydaci pokonani w małopolskich
wyborach samorządowych w 2006 roku, [w:] Wybory samorządowe w kontekście
mediów i polityki, red. M. Magoska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2008.

Samorząd i polityka

21

w priorytetach i ustalenia, dlaczego decyzje na poszczególnych szczeblach mają
wyglądać tak samo, a w jakim zakresie możliwa staje się autonomia i swoboda.
W teorii idea samorządu polega na subsydiarności – samorząd rozwiązuje
problemy leżące w jego kompetencjach, a władza centralna kwestie mieszczące
się w jej kompetencjach32. Jednak na pokazanym wcześniej przykładzie widać,
że w praktyce podejście w duchu subsydiarności w wielu momentach zawiera
w sobie element synergii. Może to wynikać z tego, że cały szereg problemów
idzie w poprzek hierarchicznej struktury kompetencji i współdziałanie władz
lokalnych i centralnych może potęgować uzyskane efekty, zaś potencjalne napięcia mogą obniżać skuteczność i jednych, i drugich. Stąd w badaniach Adama
Gendźwiłła samorządowi liderzy akcentują wagę „przełożenia” na administrację państwową, czyli mniej lub bardziej sformalizowane więzi z kluczowymi
aktorami partii rządzących33.
Jeżeli państwo realizuje swoją politykę w oparciu o system zachęt dla samorządów, to pojawiają się pytania o kryteria przydziału takich zachęt – jest
to wszak złożone zjawisko społeczne34. Oczywiście dużo łatwiej zachęcić
do konkretnych działań tych, którzy mają podobne priorytety ideowe. Jeśli
włodarz należy do opcji, która popiera uzbrajanie trenów przemysłowych,
a nie integrację społeczną, to będzie skłonny pójść za zachętą polityki ogólnokrajowej. Ale kiedy włodarz wywodzi się z ugrupowania stawiającego raczej
na integrację, to prawdopodobnie pojawi się sprzeczność. Może się okazać,
że polityka państwa w dziedzinie dozbrajania terenów przemysłowych nie jest
realizowana w danej gminie, gdyż gmina – w ramach swojej autonomii – nie
ulega zachętom władzy centralnej, ale wydaje swoje pieniądze na kanalizowanie przysiółków.
Takie napięcie rodzi kolejny problem. Decyzje władz wyższego szczebla,
które mają za zadanie ukierunkować działania władz lokalnych, mają teoretycznie uzasadnienie wyłącznie w ramach prowadzonej polityki (ang. policy).
32 Z. Gilowska, Subsydiarność – samorząd terytorialny – decentralizacja. Uwagi
na temat reform ustrojowych w Polsce, [w:] P. Swaniewicz (red.) Wartości
podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium –
Fundusz Współpracy, Warszawa 1997.
33 A. Gendźwiłł A., O partyjności i bezpartyjności..., s.116.
34 P. Swianiewicz et al., Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja
polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2008.
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Może się okazać, że nagroda nie jest przydzielana tylko według kryteriów
sprawności. Wspierane są programy tam, gdzie u władzy są „nasi”. Gdzie natomiast władza leży w rękach opozycji względem naszych rządów, dochodzi
do ograniczenia wydatków i dostępu do nagród – w sposób mniej lub bardziej
łamiący standardy demokratycznego państwa prawa i wyobrażenia o samorządności. To z kolei uruchamia mechanizm obecny w komunikacji społecznej
i marketingu politycznym stosowanym w praktyce w polskich samorządach.
Pojawia się bowiem komunikat: „jeśli lokalnie wybierzemy władzę z tej samej
opcji, co rządząca w skali kraju, to będzie się łatwiej dogadywać przy realizacji
wspólnych przedsięwzięć”. Tę zasadę trzeba rozumieć tak, że władze lokalne
w naszym mieście nie będą karane za wywodzenie się z innej opcji, tylko zostaną nagrodzone za znajdowanie się w kręgu swoich. Tym samym ideowy
spór nie jest abstrakcyjny, ale przekłada się na bardzo konkretne działania
komunikacyjne. W takiej perspektywie można sobie wyobrazić mechanizm,
w którym pewne napięcia dotyczące problemów naturalnych (np. integracja
czy rozwój) zostają wykorzystane w rywalizacji politycznej i wyostrzone, aby
ułatwić zmianę władzy lokalnej. Kiedy nie dochodzi do porozumienia pomiędzy władzami centralnymi i lokalnymi, władze centralne pokazują w kampanii
komunikat: „gdyby włodarz w tym mieście był bardziej racjonalny, to na pewno
łatwiejsze byłoby porozumienie”. Co należy odczytywać w ten sposób, że gdyby
wyborcy zagłosowali na „naszego”, to nie byłoby napięć. Może to być również
stosowane jako forma nacisku centralnego, a nie tylko jako element oddolnej
komunikacji i rywalizacji. Tego typu zaangażowanie polityczne władz centralnych w politykę lokalną budzi jak najbardziej zrozumiały opór. Gdyby miało
się ono sprowadzać do takiego nacisku, nie można byłoby znaleźć argumentów
na rzecz jego obrony.
Domniemanie takiego zagrożenia może też być źródłem innego rodzaju
wątpliwych strategii komunikacyjnych wiążących samorząd z polityką. Odwołanie do resentymentów antypartyjnych jest strategią marketingową podejmowaną przez urzędujących włodarzy z dwóch powodów. Pierwszy to powszechna
niechęć do partii politycznych w Polsce35. Drugi wiąże się z istotnym wątkiem
demokracji, na który zwraca uwagę Philippe Braud36. Istnieją grupy społeczne, które niechętnie akceptują konflikt, a szczególnie wybory i podziały
35 A. Gendźwiłł, T. Żółtak, op. cit.
36 Ph. Braud, op.cit.
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partyjne jako strukturalizację konfliktu społecznego. Są to osoby o nastawieniu
technokratycznym, przekonane o tym, że istnieją tylko problemy techniczne,
nie ma zaś problemów politycznych. Podobnie myślą osoby o bardzo republikańskim podejściu do życia publicznego. Zakładają one, że społeczność
w danej miejscowości jest całością, ma jedno dobro wspólne, które daje się
rozpoznać i nie stanowi przedmiotu sporu37. Dlatego też z niechęcią odnoszą
się zarówno do sporu jako samego zjawiska, jak i do osób, które takie spory
podnoszą. Obydwie te niechęci mogą być wykorzystywane przez inkumbentów
w specyficznej narracji i stać się skutecznym narzędziem marketingu politycznego38. Łączy się w niej własne doświadczenie i troskę o miasto, wynikające
z zajmowanego stanowiska, z przypisaniem wszystkim konkurentom motywacji partykularnych, braku doświadczenia i odwołaniem do stereotypu polityki
i partyjniactwa. W takiej opowieści inkumbent przedstawia to następująco: „Ja
jestem gospodarzem miasta i wiem, jak się nim rządzi. Nikt lepiej niż ja nie
zna się na rządzeniu miastem, gdyż nigdy tego nie próbował, a ja mam to już
za sobą. Wszyscy ci, którzy występują przeciwko mnie, robią to z żądzy władzy
i w jej imię napędzają nikomu niepotrzebne konflikty. Skoro to ja wiem, jak
rządzić, podejmuję rozsądne decyzje i jestem niechętny polityce, to wszyscy
ci występujący przeciwko mnie nie wiedzą, jak rządzić, chcą zatem uprawiać
tu politykę i rodzą spory”. Taka narracja wpisuje konkurentów w negatywne
stereotypy i wyobrażenia technokratyczne bądź republikańskie. Wszystko
po to, by przekonać, że konkurenci to osoby niemerytoryczne, kłótliwe i dążące do konfliktu. Taka narracja miło brzmi w uszach części wyborców i dzięki
temu daje inkumbentom przewagę. Lecz jest sprzeczna z demokratycznymi
standardami, gdyż de facto delegitymizuje rywalizację wyborczą jako taką.
Sens polityki w samorządowym wydaniu nie jest oczywisty już na takim –
wysokim – poziomie ogólności. Przy kolejnych uszczegółowieniach rzecz nie
staje się czytelniejsza. Niemniej inwentaryzacja wszystkich możliwych problemów okazuje się niezbędna, by podjąć próbę oszacowania ich znaczenia
dla ostatecznego werdyktu wyborców. Kolejnym z takich problemów stanowi
rola ogólnokrajowych partii politycznych w lokalnej rywalizacji politycznej.

37 P. Swianiewicz, U. Klimska, op.cit.
38 E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają,
Wydawnictwo „Helion”, Gliwice 2011.
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1.3. Samorząd i partie ogólnokrajowe
Istotnym elementem zagadnienia alternacji władzy jest jej przebieg na poziomie władz samorządowych. Pojawia się na tym szczeblu przede wszystkim
problem relacji w trójkącie system partyjny – władze centralne – władze samorządowe. Powszechnie przyjmuje się, że system partyjny kształtuje się pod
wpływem ogólnokrajowych podziałów, jak dzieje się to w większości państw.
Polska jest raczej wyjątkiem niż typowym przykładem, gdyż polskie partie
polityczne są bardzo słabo obecne na poziomie samorządów. Swoją drogą,
w Polsce ten stan uważa się za naturalny i w większości przypadków pozytywny.
Zaangażowanie ogólnokrajowych partii w działanie samorządu lokalnego może
budzić poważne wątpliwości. Bardzo często można spotkać głosy, że sytuacja,
w której partie polityczne rywalizują o głosy w samorządzie, jest nienaturalna czy nawet szkodliwa. Teoretycznie niechęć taka mogłaby być zrozumiała,
gdyby nie to, że większość tych uzasadnień wynika z bardziej resentymentu
niż towarzyszących jej głębszych przemyśleń.
Kluczowy problem polega na rozróżnieniu angielskich słów policy i politics
jako dwóch sposób rozumienia terminu „polityka”, które to w innych językach,
jak np. niemieckim czy francuskim, również nie są rozróżniane. Podstawowa
obawa, związana z zaangażowaniem partii politycznych we władzach lokalnych, bierze się z podejrzeń, że władzy w samorządach nie zdobywa się, aby
realizować daną politykę (policy) względem problemów społeczności lokalnej.
Zakłada się natomiast, że taka władza może być wykorzystana jako narzędzie
politics w zabieganiu o władzę na poziomie centralnym. Przykładowo partia
liberalna nie zdobywa stanowiska prezydenta miasta po to, aby wprowadzić
bardziej liberalną politykę gospodarczą w tym mieście, Zależy jej po prostu
na wzmocnieniu swojej organizacji zasobami władzy lokalnej, by dzięki temu
przejąć z kolei władzę w skali kraju i dopiero wtedy wprowadzić bardziej liberalną politykę ekonomiczną.
Innym, bardzo istotnym zagadnieniem pozostaje kwestia zasobów. Partie
polityczne zajmują się gromadzeniem zasobów, na które składają się zasoby
organizacyjne (w postaci lokali wyborczych, personelu administracyjnego,
doświadczeń w dziedzinie komunikacji i prowadzeniu kampanii wyborczych
itd.), ale też wiarygodność. Z jednej strony to wiarygodność w oczach wyborców. Jak pokazują badania, wyborcy najchętniej głosują tak jak poprzednim
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razem i część z nich jest przywiązana do poszczególnych opcji politycznych,
co zmniejsza koszty pozyskania ich poparcia w kolejnych wyborach. Pojawia
się zatem efekt synergii w rywalizacji politycznej, polegający na tym, że ludzie
przenoszą swoje preferencje i zaufanie na daną organizację. W tym sensie
ogólnokrajowym partiom politycznym na pewno łatwiej przygotowywać się
do rywalizacji na poziomie lokalnym, w oparciu o zasoby gromadzone na rzecz
ogólnokrajowej rywalizacji politycznej.
Drugą kwestią jest wiarygodność w oczach kandydatów. Jeśli partie polityczne mają w danej społeczności przewidywalne wyniki, to występują też
mniejsze koszty pozyskania wartościowych osób, cieszących się zaufaniem
i pozycją. Nie ryzykują one tworzenia nowych inicjatyw i startu z komitetu
o nieznanym poparciu – mogą zamiast tego być rekrutowane lub same zabiegać
o to, aby zostać kandydatami liczącego się ugrupowania, ponieważ w takiej sytuacji szanse wyborcze się zwiększają. Również w takim sensie zaangażowanie
ogólnokrajowych partii politycznych może prowadzić do podniesienia jakości
kandydatów i osób związanych z rywalizacją polityczną w samorządzie lokalnym. Z drugiej strony pojawia się też niebezpieczeństwo, że jeśli partie jako
podmioty rywalizacji mają zasób w postaci lojalności wyborców i pewnych
doświadczeń, to mogą na tej podstawie zwiększać prawdopodobieństwo zwycięstwa nawet słabych kandydatów. Może się okazać, że tworzy to dodatkową
barierę wejścia dla osób kompetentnych, które mogłyby wnieść swoje zdolności
do działań samorządu, ponieważ stanowiłyby zagrożenie dla dotychczasowego
aparatu partii politycznej. W związku z czym aparat ten może bronić się przed
otwarciem na nowe, kompetentne osoby, aby nie musieć dzielić się władzą i nie
ograniczać swoich szans wyborczych. Prowadzi to tym samym do ograniczenia
jakości zasobów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wspólnoty. Jednocześnie dominacja partii politycznych może doprowadzić do tego, że osoby
wcale nieutożsamiające się z poszczególnymi partiami, a będące np. wyborcami
niezdecydowanymi, nie zaangażują się jako kandydaci startujący z partii właśnie z racji swojego niezaangażowania. Definiując się jako osoby znajdujące
się pośrodku, wolą wybierać pomiędzy ofertami partii w każdych kolejnych
wyborach, zamiast jednoznacznie identyfikować się, wstępując do organizacji.
Taki akces wydaje się im tworzeniem niepotrzebnych zobowiązań39.
39 A. Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności…, s. 124.
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Dodatkowym problemem okazuje się też geografia wyborcza. Podziały polityczne w Polsce, tak jak w większości krajów, tworzą bardzo wyraźne wzory
w przestrzeni40. Mają swoje korzenie w podziałach społecznych, takich jak
migracje i zasobność. Pojawiają się zatem obszary będące twierdzami poszczególnych opcji politycznych, które wygrywają tam permanentnie w kolejnych
ogólnokrajowych wyborach i mają zdecydowaną przewagę nad innymi ugrupowaniami. Występują też obszary frontowe, cechujące się wyrównaniem sił.
Przeniesienie ogólnokrajowych podziałów na rywalizację samorządową nie
rodzi najmniejszego problemu w obszarach frontowych, ponieważ alternacja
władzy nie jest w nich zagrożona przez dominację jednej z sił nad drugą. Natomiast problem pojawia się w przypadku przenoszenia podziałów w miejscach,
w których jedna z sił zdecydowanie przeważa. Może to stanowić przeszkodę dla
alternacji władzy, ponieważ kandydaci dominującej opcji mają zdecydowanie
łatwiej w rywalizacji. Mogą bowiem liczyć na wierność tych wyborców, dla
których podstawową przesłanką w głosowaniu jest utożsamianie się z ogólnokrajowymi podziałami politycznymi41. Ma to specjalne znaczenie w przypadku
systemów wielopartyjnych. Teoretycznie dałoby się zbudować porozumienie
mniejszych partii przeciwko sile dominującej na danym obszarze, ale ponieważ
beneficjentem takich uzgodnień zawsze będzie tylko jedna z tych słabszych
partii, może to dawać dominującemu ugrupowaniu więcej możliwości w rozgrywaniu niechęci i animozji pomiędzy mniejszymi konkurentami.
Specyficznym wątkiem z tym związanym jest kwestia centralizacji partii
politycznych. W polskich dyskusjach dużo częściej podejmuje się krytykę zaangażowania partii w samorządzie nie z pozycji strategicznej, a raczej taktycznej.
Ponieważ partie polityczne w domyśle są scentralizowane, włodarze należący
do partii politycznych będą musieli podtrzymywać decyzje centralnych władz
partii w imię politycznej taktyki. W szczególności może mieć to wpływ np.
na zawierania koalicji albo podejmowanie określonych decyzji tylko i wyłącznie
dlatego, że może się to przyczynić do sukcesu w ogólnokrajowej rywalizacji
40 M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski – przestrzenne zróżnicowanie zachowań
wyborczych Polaków w latach 1989-1998, [w:] Geopolitical Studies-Polish
Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization 2000.
41 F. Gélineau, É. Bélanger, Electoral accountability in a federal system: national
and provincial economic voting in Canada, „Publius: The Journal of Federalism”
35.3 (2005), s. 407-424.
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politycznej. Takie wyobrażenie dominuje, ale jest też uzupełnione o dodatkowy element (stanowiący poniekąd uszczegółowienia, ale także wkraczający
na nowe pole), mianowicie rozumienie partii nie jako scentralizowanej organizacji, ale tego, co można określić mianem stronnictwa. W takim modelu
poszczególne poziomy i aktywiści mają całkowitą autonomię, podstawą samoidentyfikacji nie staje się spójność organizacyjna i podporządkowanie centralnie narzucanym celom. Przesądza o niej sytuowanie się z grubsza po jednej
stronie kluczowego podziału społeczno-politycznego. Przynależność do stronnictwa stanowi efekt samookreślenia, nie zaś formalnego członkostwa. Z tego
też powodu nie ma w nim instytucji „wyrzucania z partii”. O kierunku działań
i politycznych rozstrzygnięć poszczególnych aktorów przesądza ogólna idea,
a nie jej bieżąca interpretacja przez kierownictwo.
Gdyby partie spełniały idealnie model stronnictwa, wtedy zupełnie niezależna rywalizacja w wyborach samorządowych mogłaby się sprowadzać
do tego, że na obszarach, w których dominuje jedna opcja, następuje przesunięcie nastawienia opcji konkurencyjnych w jej stronę. Kim innym staje się
tam medianowy wyborca, o którego zabiega dana partia. To zjawisko znane
w Stanach Zjednoczonych, gdzie na obszarach zdominowanych przez Republikanów, Demokraci są bardziej konserwatywni niż w tych obszarach, gdzie
sami dominują – i odwrotnie.42 Jest to na pewno prostsze w warunkach duopolu. W warunkach systemu wielopartyjnego, partie polityczne dużo częściej
przyjmują strategie grodzenia niż łączenia43. Starają się otoczyć swój elektorat
wyraźną ideową taśmą i silną identyfikacją „swój-obcy”, aby utrudniać odpływ
wyborców, zwłaszcza do zbliżonych partii. Z związku z tym może się w takim
przypadku pojawić problem podporządkowania, w którym organizacyjna jedność i ideowa tożsamość okaże się ważniejsza niż skuteczność w walce o władzę
na poziomie lokalnym. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych ugrupowań, które
mogą preferować rezygnację z walki o władzę na poziomie lokalnym, aby nie
rozmywać swojej tożsamości tworzonej z myślą o rywalizacji ogólnokrajowej.
Zaangażowanie partii politycznych w rywalizacji na poziomie samorządowym nie jest sprawą całkowicie jednoznaczną zarówno w sensie pozytywnym,
42 S. Ansolabehere, J. M. Snyder Jr, Ch. Stewart, Candidate positioning in US House
elections, „American Journal of Political Science” 45.1 (2001), s. 136-159.
43 P. Norris, Electoral engineering: Voting rules and political behaviour, Cambridge
University Press, 2004.
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jak i negatywnym. Można raczej dostrzegać korzyści oraz towarzyszące
mu zagrożenia.

1.4. Rodzaje relacji kandydat – partia
Dotychczasowe obserwacje pokazały, że cały szereg wyobrażeń na temat
bezpartyjności kandydatów w wyborach samorządowych jest wątpliwy. 44 Rozróżnienia wymagają zupełnie odmienne relacje kandydatów z partiami politycznymi. Kandydaci określani wspólnym mianem bezpartyjnych tak naprawdę
tworzą szerokie spektrum różnych relacji z ugrupowaniami. Najprostszą relację
stanowią kandydaci quasi-partyjni. To tacy kandydaci, którzy, formalnie rzecz
biorąc, są kandydatami bezpartyjnymi, ale w rzeczywistości popiera ich jedno
z liczących się ugrupowań. W szczególności takie ugrupowanie nie wystawia
przeciwko nim konkurentów w wyborach włodarzy, a bardzo często udziela oficjalnego poparcia. Inny rodzaj relacji wiąże się z kandydatami post-partyjnymi,
którzy po raz pierwszy zdobyli mandat jako oficjalni przedstawiciele danych
partii, a następnie ich drogi się rozeszły. Taki przypadek jest szczególnie częsty
wśród inkumbentów. Startuje on wtedy jako kandydat niezależny, ale ma konkurenta z danej partii (pomimo iż sam wcześniej był jej reprezentantem).
Kolejny rodzaj relacji przejawia się w formie kandydatów międzypartyjnych.
Mają oni poparcie dwóch różnych ugrupowań i aby nie utożsamiano ich tylko
z jednym z nich, rejestruje się niezależny komitet, przy czym oba ugrupowania
popierają jednego kandydata. Wreszcie, choć to stosunkowo rzadkie przypadki,
pojawiają się kandydaci antypartyjni. Walczą oni z oficjalnymi kandydatami
wszystkich liczących się partii parlamentarnych. Do takiej sytuacji dochodzi,
gdy wszystkie te partie wystawiają swoich kandydatów.
W tej perspektywie pojawia się pytanie, jak w dalszych badaniach będą
opisywane relacje z partiami politycznymi. Z uwagi na bardzo zróżnicowane
przypadki wyróżniony zostanie szereg kategorii. Pierwszy z nich to oficjalny
kandydat komitetu partii. Drugi przypadek występuje wtedy, gdy kandydat komitetu lokalnego w oficjalnych dokumentach PKW ma przy swoim nazwisku
44 M. Drzonek, Reelekcje prezydentów…; A. Gendźwiłł, Dlaczego sukces…;
A. Gendźwiłł, T. Żółtak, Why Do Non-partisans…; J. Flis, Partie polityczne…
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podaną przynależność do partii. Trzeci z przypadków dotyczy kandydata,
który w poprzednich wyborach był oficjalnym kandydatem zwycięskiej partii
i jako inkumbent startuje z komitetu lokalnego. Jednocześnie partia, która
wystawiła go w poprzednich wyborach, nie wystawia przeciwko niemu konkurenta. Można przyjąć, że to przypadek kandydata quasi-partyjnego, który
nie formalizuje swojego związku z partią. Kolejnym przypadkiem są sytuacje,
w których kandydat startuje z komitetu lokalnego w wyborach włodarza, ale
w tym samym czasie startuje w wyborach powiatowych lub sejmikowych
z komitetu danej partii.
Takie sytuacje występują w Małopolsce i nie są wcale rzadkie. Możliwość
jednoczesnego startu do różnych organów budzi istotne wątpliwości, ale
wynika ona z systemu wyborczego stosowanego w wyborach rad powiatów
i sejmików. W systemie tym startuje absurdalny nadmiar kandydatów i istotna
część z nich nie walczy o mandat, ale pełni jedynie rolę naganiaczy. Z punktu
widzenia ugrupowań politycznych, opłaca się wystawiać dotychczasowych
włodarzy, ponieważ głosy na nich oddane nie przepadają, nawet jeśli dany
kandydat nie obejmie mandatu. Natomiast dla samych kandydatów taki start
może być potraktowany jak polisa ubezpieczeniowa. Jeżeli walka o zdecydowanie ważniejszy i bardziej pożądany mandat włodarza skończy się niepowodzeniem, to wciąż istnieje szansa na zdobycie mandatu do rady powiatu albo
sejmiku i pozostanie w obiegu politycznym. Objęcie takiego mandatu tworzy
wtedy alternatywną ścieżkę kariery względem pozostania na stanowisku włodarza. To o tyle specyficzne, że formalnie rzecz biorąc, w wyborach włodarza
kandydat ten nie ma żadnego związku z partią, ale z oficjalnych danych PKW
wynika, że taki związek występuje. Pytanie, na ile takie oficjalne dane i fakt
kandydowania do sejmiku jest znany wyborcom i przesądza o jednoznacznej
identyfikacji z daną partią, pozostaje wielką niewiadomą. Bez wątpienia taka
relacja jest czymś, czego nie można traktować jako jednoznacznego braku
związku między kandydatem a ugrupowaniem. Za najsłabszą formę relacji
kandydata z partią uznaje się oficjalne, medialne poparcie. Znajduje ono wyraz
w wyrażeniu medialnym, konferencji prasowej czy konwencji, w trakcie której
oficjalne struktury partii w danym mieście (czy nawet szerzej – w okręgu czy
województwie) popierają danego kandydata, chociaż z formalnego punktu
widzenia jest on kandydatem innego, lokalnego komitetu.
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Wszystkie opisane sytuacje są z jednej strony efektem słabości partii, ale
też swoistej anemii konkurencji. Otóż partie nie są w stanie wymusić na kandydatach startu pod własnym szyldem, a w imię szerszych korzyści w innych
wyborach i budowania zwycięskiego wrażenia godzą się na tego rodzaju nieformalne związki. Z drugiej strony taka strategia przynosi wymierne korzyści
wyborcze w związku z istnieniem resentymentu antypartyjnego jako silnego
czynnika w wyborach samorządowych w Polsce. Opisane podejścia stanowią
też element neutralizowania negatywnych odczuć elektoratu innych, ogólnokrajowych partii politycznych, w szczególności tych po drugiej stronie osi
podziału rządzący-opozycja. Tym samym kandydowanie pod szyldem danej
partii nie będzie wywoływało chęci głosowania negatywnego u wyborców
konkurencyjnych partii. Tak wiele różnych ścieżek związków kandydatów
z partiami nie zmienia faktu, że w przypadku wielu kandydatów nie ma żadnej
metody jednoznacznego ustalenia związku między daną osobą a ogólnokrajowymi partiami parlamentarnymi i podziałami politycznymi. Są miejscowości,
w których taka rywalizacja ma charakter czysto personalny.
Dodatkowy czynnik towarzyszący wyborom 2014 roku wiązał się z rozwiązaniami instytucjonalnymi. Wprowadzenie Kodeksu wyborczego zmieniło
reguły wybierania rad gmin, z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Bezpośrednie wybory włodarzy oraz rad miast-powiatów, podobnie jak wybory
powiatowe i sejmikowe, nie uległy zmianie. Natomiast w przypadku wyborów
gminnych w miejsce okręgów wielomandatowych z głosem preferencyjnym
wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze w systemie FPTP (większościowym) w przypadku gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, zaś dla gmin
mniejszych niż 20 tys. mieszkańców zamiast głosowania blokowego jako zasadniczego modelu. W nielicznych przypadkach system nie uległ zmianie, ponieważ niektóre gminy w Polsce dzieliły swoje terytorium wyłącznie na okręgi
jednomandatowe, stosując metodę FPTP – był to jednak raczej wyjątek od reguły niż sama reguła.
Jakie znaczenie z punktu widzenia wyborów włodarzy miały te zmiany?
Kolejnym punktem odniesienia w prowadzonych analizach będą losy obozu
władzy, rozumianego nie tylko jako indywidualny włodarz-inkumbent, ale
również jego komitet. W przypadku okręgów jednomandatowych, w porównaniu do głosowania blokowego, nastąpiło pewne (choć nie stuprocentowe)
uczytelnienie sytuacji. W warunkach wyborów przeprowadzonych w systemie
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głosowania blokowego w okręgach wielomandatowych, rywalizacja pomiędzy
poszczególnymi kandydatami i ich ugrupowaniami ma niezwykle złożony
i nieprzewidywalny charakter. Dlatego też trudniej poddaje się analizie niż
wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oddzielnym problemem
jest jednak to, że pierwsze wybory w systemie FPTP powinny być traktowane
ze szczególną ostrożnością. System ten cechuje się również szczególną wrażliwością na problem strategicznej koordynacji przy wystawianiu kandydatów
(w mniejszym stopniu niż system blokowy, jednak nadal istotnym). Wyniki
wyborów pokazują, że nauka przez praktyczne odkrywanie, jak działa taki
system, wymaga czasu. W pierwszych wyborach strategie przyjmowane przez
poszczególne ugrupowania lub obozy w poszczególnych okręgach trudno
uznać za zbytnio racjonalne. Doprowadziło to do wyniku wyborczego, który
trudno poddaje się strukturalizacji i analizie. Pewne jest jednak, że same wyniki łatwiej analizować niż te uzyskane w głosowaniu blokowym oraz systemie
okręgów wielomandatowych z głosem preferencyjnym.
Analizy sukcesów i porażek włodarzy zabiegających o reelekcję prowadzi
się z różnych perspektyw, podobnie jak miało to miejsce w 2010 roku. Jedną
z nich są zachowania wyborcze, drugą relacje medialne, a trzecią – komunikacja w internecie. Jeśli chodzi o zachowania wyborcze, to są one badane
z punktu widzenia nowego instytucjonalizmu. Zakładają, że na zachowania
ludzkie wpływają warunkująco dwie podstawowe siły – instytucjonalne oraz
kulturowo ukształtowane wyobrażenia, w jaki sposób podejmuje się dany rodzaj aktywności albo rozwiązuje problem. Takie podejście, w szczególności gdy
chodzi o zachowania wyborcze, zakłada, że na podstawie wyników wyborów
próbujemy dotrzeć do źródeł zachowania. Jeżeli pojawiają się jakieś uwarunkowania instytucjonalne bądź społeczno-kulturowe, to pozostawiają one ślad
i dają się wyróżnić z wyników głosowania. Tą metodą można próbować rozdzielić te składowe, które wynikają z charakteru instytucji i te, które wiążą się
z kulturą. Dotychczasowe badania nad zachowaniami związanymi z wyborami
pokazały cały szereg zależności. Będą one w tej książce poddawane weryfikacji
i pogłębieniu wraz z rozszerzeniem na dodatkowe pola.
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Rozdział 2
Partie władzy – partie opozycji.
Okoliczności zwycięstwa

Władza samorządowa jest rozpatrywana w nauce z kilku perspektyw.
Po pierwsze, można na nią patrzeć z punktu widzenia jej pozycji ustrojowej
względem innych szczebli władzy – miejsca w strukturze administracyjnej
kraju czy szerzej, w relacji z państwem jako takim. Może być też rozpatrywana ze względu na efekty swojego działania, skuteczność, sposób prowadzenia
polityki. Wśród punktów widzenia fundujących odmienne ujmowanie władzy
znajduje się też ten związany z jej społeczną bazą. Możliwe pytania dotyczą
tego, jaki jest styl jej sprawowania, czy reprezentuje lokalne elity, przypomina
indywidualną rolę menedżera odpowiedzialnego przed całą społecznością
mieszkańców, czy jest to rola angażująca ogół, wreszcie czy przywództwo wyraża się w osobistej dominacji i wyrażaniu celów.
Nie ma natomiast wątpliwości, że samorząd to po prostu władza publiczna,
która podlega cyklicznej weryfikacji w postaci wyborów. Jako taka właśnie
władza jest oceniania z jednej strony merytorycznie – ze wszystkich powodów,
które można wymienić przy okazji oceniania władzy – zarówno co do treści
polityki, jak i formy jej sprawowania. Z drugiej podlega weryfikacji w formie
konkretnej procedury. Ta procedura może mieć różny kształt i różne konsekwencje dla prawdopodobieństwa ponownego wyboru. Ponowny wybór
wynika ze splotu szeregu czynników obiektywnych, personalnych, wyznawanych wartości, stylu rządzenia, trafności decyzji i zmian klimatu politycznego.
Jednocześnie też stanowi efekt pewnej procedury, która może poszczególne
podmioty uprzywilejowywać albo utrudniać im życie.
Pod tym kątem szczególnie wiele dyskusji dotyczy bezpośredniego wyboru
wójtów, burmistrzów i prezydentów, wprowadzonego w Polsce w roku 2002.
Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania było zwiększenie podmiotowości społeczności lokalnych, zaakcentowanie osobistej odpowiedzialności
i personalnego charakteru lokalnego przywództwa. Jeden z argumentów
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mówił też o zwiększeniu stabilności w trakcie kadencji i unikaniu sytuacji,
które zdarzały się w trakcie wyborów włodarzy przez radę gminy, gdy następowały częste i zupełnie nieprzewidywalne zmiany związane z konfiguracją
sił w tychże radach. Podnoszono też kwestię uzależnienia od ogólnopolskich
partii politycznych, które darzone są silnym resentymentem i zdaniem wielu
osób nie powinny być aktywnym podmiotem w życiu społeczności lokalnych.
Wynikało to najpewniej z obaw o podporządkowanie decyzji władzy lokalnej
interesom ogólnopolskich partii politycznych, w rozumieniu traktowania
zasobów w dyspozycji władzy lokalnej jako instrumentu w ogólnopolskiej
rywalizacji politycznej. Po części znaczenie miały też uogólnione stereotypy
na temat sposobu funkcjonowania partii politycznych. Zresztą w ten negatywny
obraz działające w latach 90. partie wpisywały się z dużym zapałem. Po części
jednak może to być efektem błędnych strategii partii politycznych na poziomie lokalnym, na które wskazują A. Gendźwiłł i T. Żółtak, badając fenomen
„bezpartyjnych” włodarzy.
Dwie kadencje doświadczeń, w szczególności wybory 2006 i 2010 roku,
doprowadziły do nasilenia się głosów, które choć były obecne już wcześniej,
nie powstrzymały zmiany sposobu wyborów włodarzy. Podstawowym z podnoszonych problemów była sprawa zdecydowanej przewagi w wyborach inkumbentów, czyli włodarzy sprawujących już władzę i zabiegających o reelekcję.
Problem przewagi inkumbetów jest przedmiotem analiz w szeregu krajów.
Nie wszystkie dane są jednoznaczne – przykład Brazylii pokazuje, że wybory
władz lokalnych mogą być obciążone negatywnym nastawieniem do inkumbetów. W Polsce dotychczasowe badania wskazują, że jednym ze źródeł przewagi są korzyści, jakie inkumbenci odnoszą ze swoich nieoczywistych relacji
ze słabymi na poziomie lokalnym partiami parlamentarnymi. Niemniej jednak
w powszechnym odbiorze problem trapiący polski samorząd polega na nadmiernej stabilizacji, do której przyczyniły się bezpośrednie wybory włodarzy.
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2.1. Modele zachowań
W celu zbadania zasygnalizowanych wyżej problemów posłużono się
zbiorem danych obejmującym kandydatów na urząd wójta, burmistrza lub
prezydenta w roku 2010 i 2014. Było to odpowiednio 521 i 547 kandydatów,
co dało ogólną liczbę 1068 jednostek analizy. Podstawowy korpus danych
pochodził z publicznie dostępnych baz Państwowej Komisji Wyborczej i zawierał informacje o kandydatach (wiek, płeć, na jakie stanowisko kandyduje),
komitetach (typ) oraz wynikach (liczba i odsetek głosów z podziałem na tury).
Został on uzupełniony o następujące zmienne:
1. Fakt bycia inkumbentem lub pretendentem.
2. Udział w poprzednich wyborach (tj. w 2006 r. dla kandydatów z wyborów 2010 r. oraz w 2010 r. dla kandydatów z wyborów 2014 r.).
3. Prowadzenie kampanii online.
4. Istotną zmianę typu komitetu (z komitetu partii sejmowej na komitet
partii lokalnej lub vice versa).
5. Przynależność do „obozu władzy” lub opozycji.
Podział PKW na komitety wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców,
organizacji i partii został uznany za nieadekwatny do badanych problemów
i zastąpiony podziałem na komitety partii lokalnych (wyborców, organizacji)
i partii sejmowych.
Przynależność do „obozu władzy” zdefiniowano operacyjnie jako (1) start
z komitetu Platformy Obywatelskiej lub Polskiego Stronnictwa Ludowego
(partii tworzących koalicję rządową zarówno w roku 2010, jak i 2014) lub (2)
start inkumbenta z komitetu partii lokalnej. Start z komitetu Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej lub innej partii sejmowej definiowany był jako przynależność do opozycji, tak samo jak start z komitetu partii
lokalnej z pozycji pretendenta.
Dla czytelności wyników niektóre zmienne zostały ponownie zakodowane.
Z danych o występowaniu tych samych kandydatów na liście z 2010 i 2014 r.
przygotowano dla tych pierwszych zmienną „ponowny udział w wyborach”.
Przynależność do obozu władzy lub opozycji połączono natomiast z informacjami o lokalnym/krajowym poziomie działalności komitetu.
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Jednostką analizy był kandydat i jego charakterystyka. Z zestawienia informacji o wygranej i roli (inkumbent/pretendent) otrzymano następujące
typy podstawowe:
1. Przegrani inkumbenci – kandydaci, którzy w 2010 r. byli inkumbentami
i polegli w wyborach.
2. Wygrani inkumbenci – kandydaci, którzy w 2010 r. byli inkumbentami,
wygrali, a więc w 2014 r. wciąż nimi byli.
3. Przegrani pretendenci – kandydaci, którzy w 2010 r. byli pretendentami
i nie udało im się wygrać.
4. Nowi inkumbenci – kandydaci, którzy w 2010 r. byli pretendentami
i wygrali.
5. Debiutanci 2014 roku.
Powyższy podział wykorzystano przy tworzeniu różnych konfiguracji
zmiennych, uwzględniając m.in. charakterystykę kandydata (wiek, płeć), informacje o prowadzeniu kampanii z użyciem nowych mediów oraz o ponownym
kandydowaniu (w 2014 r.), afiliację partyjną, przynależność do obozu władzy
lub opozycji.
Zbiór danych składał się z 1068 jednostek (kandydatów), 521 z roku 2010
i 547 z roku 2014. Były to kompletne zbiory wszystkich kandydatów na urząd
wójta, burmistrza albo prezydenta w województwie małopolskim w badanych latach. Między wyborami 2010 i 2014 nie stwierdzono istotnej zmiany
w zakresie podstawowych cech charakteryzujących kandydatów. Przedstawia
to tabela 1.
Tabela 1. Odsetek kandydatów przypadających na daną
kategorię: porównanie 2010 r. i 2014 r.
Zmienna

2010 r.

2014 r.

Urząd
Wójt

59%

58%

Burmistrz

36%

38%

Prezydent

4%

5%

Kobieta

12%

11%

Wiek <40 lat

20%

21%

Wiek >60 lat

13%

17%

37

Modele zachowań

Zmienna

Inkumbent

2010 r.

2014 r.

32%

32%

Komitet
Partii

25%

24%

Wyborców

71%

73%

Organizacji

4%

3%

Źródło: opracowanie własne

Zasięgi procentowe ujawnione w tabeli 1 są praktycznie identyczne w przypadku obu wyborów. Drobne różnice sprawdzone „testem z” nie mają znaczenia statystycznego, z jednym wyjątkiem: w 2014 r. podniósł się odsetek kandydatów powyżej 60 roku życia. Jednak mediana wieku kandydatów wynosiła
51 lat w obu elekcjach, co uprawnia do twierdzenia, że nie nastąpiła żadna
ważna zmiana w zakresie przeciętnego wieku kandydata. Najmłodsi uczestnicy mieli po 25 lat, a najstarsi 73 (dwie osoby w 2010 r.) i 76 (jedna w 2014 r.).
Z oczywistych powodów największa liczba kandydatów ubiega się o urząd
wójta gminy. Odsetek kobiet był i pozostał dramatycznie niski, co jednak powoduje, że uwzględnienie zmiennej „płeć” w analizach jest intrygujące. Można
bowiem przypuszczać, że grupa startująca z pozycji ewidentnej mniejszości wybiera inną strategię kampanii, na przykład w zakresie stosowania nowoczesnych
form komunikacji online. Bez zaskoczenia należy przyjąć stały, wynoszący 32%
odsetek inkumbentów. Wygrany z poprzednich wyborów na ogół nie wycofuje
się i walczy dalej. Wart odnotowania jest także stały odsetek komitetów partii
ogólnopolskich (tzw. komitety partii). Wbrew tezom o spadku roli tradycyjnych struktur partyjnych, na poziomie statystyk opisowych w prezentowanym
zbiorze danych tego nie widać. Na podstawie powyższego zestawienia można
przyjąć, że zgromadzony materiał spełnia kryterium homogeniczności.
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2.2. Charakterystyka kandydatów a wygrana
W niniejszej sekcji porównywane są wybory 2010 r. i 2014 r. pod kątem
tego, jak charakterystyka kandydatów przekłada się na prawdopodobieństwo
wygrania wyborów. Dodatkowo celem tej części jest zbadanie, czy wystąpiła
istotna i systematyczna zmiana między wyborami 2010 r. i 2014 r. w zakresie
tego, co przyczynia się do wygranej w wyborach.
Tabela 2. Odsetek wygranych w danych kategoriach w 2010 r. i 2014 r.
Zmienna

2010 r.

2014 r.

Urząd
Wójt

39%

38%

Burmistrz

29%

28%

Prezydent

18%

16%

Kobieta

23%

18%

Mężczyzna

37%

35%

Wiek
<40

29%

32%

40-60

37%

35%

>60

32%

30%

Pretendent

15%

17%

Inkumbent

77%

69%

Komitet
Partii

23%

21%

Wyborców

39%

37%

Organizacji

41%

44%

Źródło: opracowanie własne
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Dane będące podstawą procentowania w tabeli 2 zostały poddane testowi statystycznemu chi-kwadrat. Wyniki nie dały podstaw do twierdzenia,
że z upływem czasu doszło do jakiś istotnych przetasowań pod względem
badanych zmiennych. Dotyczy to także 8-punktowego spadku odsetka zwycięskich inkumbentów w roku 2014; różnica w stosunku do 2010 r. nie jest
jednak istotna statystycznie.
Patrząc na ostatnie dwie kampanie wyborcze do samorządu, można dojść
do uogólniającego wniosku: w wyborach częściej wygrywają mężczyźni niż
kobiety, zdecydowanie częściej inkumbenci niż pretendenci, łatwiej jest też komitetom partii lokalnych (tzn. komitetom wyborców i organizacji) niż partiom
ogólnopolskim. Do jakiego stopnia można jednak mówić o roli czynnika losowego? By to sprawdzić, przeprowadzone zostały analizy regresji logistycznej,
w których zmienną objaśnianą było zakodowane zerojedynkowo zwycięstwo,
a zmiennymi objaśniającymi kolejne zmienne z tabeli 2.
Z zestawienia procentowego z tabeli 2 wynika, że najwyższe prawdopodobieństwo wygranej występuje w przypadku kandydowania na urząd wójta.
Sensownie jest to porównać do prawdopodobieństwa wyboru na urząd burmistrza. Urząd prezydenta można pominąć ze względu na wyraźnie mniejszą
liczbę przypadków. W 2010 r. w Małopolsce kandydowały 22 osoby, w 2014 r.
25. Na urząd wójta było to odpowiednio 309 i 315 kandydatów, a na urząd
burmistrza 190 i 207. Po skonstruowaniu modelu regresji logistycznej, w której
funkcję zmiennej objaśniającej pełnił urząd, otrzymano statystycznie istotny
wynik pokazujący, że szansa (prawdopodobieństwo wygranej w stosunku
do prawdopodobieństwa przegranej) na zwycięstwo w wyborach na wójta jest
ok. 1,5 razy większa od szansy zwycięstwa w wyborach na burmistrza45. Ujmując to samo od strony prawdopodobieństwa: decyzja, by wystartować na urząd
wójta, a nie burmistrza, przekłada się na zwiększenie prawdopodobieństwa
wygranej o ok. 12 punktów procentowych.
Także płeć ma statystyczne znaczenie dla wyjaśnienia prawdopodobieństwa
wygranej. Kobiety wygrywają wyraźnie rzadziej. W 2010 r. w Małopolsce wystartowało 61 kobiet, w 2014 r. o jedną więcej. Odsetek wygranych oscylował
wokół jednej czwartej; w roku 2010 tylko 14 kobiet wygrało (23%), w 2014
tylko 11 (18%). Regresja logistyczna pokazała, że szansa wygranej mężczyzny
jest ok. 2 razy większa niż kobiety. Na poziomie prawdopodobieństwa wygranej
45 Obliczona na podstawie statystyki Exp(B) z modelu regresji logistycznej.
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przekłada się to na wzrost o 20 punktów procentowych na korzyść mężczyzn.
Mężczyźni częściej niż kobiety wygrywają już w pierwszej turze. W 2010 r.
udało się to tylko 16% startujących kobiet i 27% mężczyzn, w 2014 r. 12%
kobiet i 24% mężczyzn. Dwukrotnie większa szansa mężczyzn przekłada się
w tym przypadku na premię rzędu 17 dodatkowych punktów procentowych
do prawdopodobieństwa wygranej już w pierwszej turze. Mężczyźni częściej
niż kobiety przechodzą do drugiej tury wyborów. O ile na podstawie danych
z wyborów 2010 r. nie można wnioskować o systematycznym, nieprzypadkowych charakterze tej obserwacji, to dla wyborów z 2014 r. można wyeliminować
czynnik losowy. Mężczyźni mieli w nich trzykrotnie większą szansę dojścia
do drugiej tury.
Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie interakcji między płcią
a urzędem (ograniczając poziomy zmiennej tylko do wójtów i burmistrzów).
Kandydowanie na urząd wójta nie pomaga, ale też nie przeszkadza kobietom
ani w wygranej (także w pierwszej turze), ani w dojściu do drugiej tury.
Wiek nie jest zmienną wyjaśniającą, dlaczego jedni wygrywają, a inni przegrywają. Nie tłumaczy też, dlaczego jedni wygrywają już w pierwszej turze ani
kto przechodzi do drugiej tury. Nie można też wykazać, by interakcja między
wiekiem a płcią lub rodzajem urzędu wiązała się z większą lub mniejszą szansą
na zwycięstwo. Brak zależności widać także, gdy rozdzielimy wybory 2010 r.
i 2014 r. do osobnych modeli.
Kolejną badaną zmienną stanowił fakt bycia inkumbentem. W wyborach
2010 r. 166 osoby wystartowały z pozycji inkumbenta, w kolejnych wyborach
inkumbentów było 173. Jak widać w tabeli 2, zdecydowana większość startujących inkumbentów wygrywa. Podobnie znacząca większość pretendentów
przegrywa. Jak wyglądają szanse w bezpośrednim starciu? Zakładając, że inne
rzeczy zostają bez zmian, inkumbent ma ponad 13-krotnie większą szansę
na wygraną w stosunku do pretendenta. Odpowiada do premii maksymalnie
65 punktów procentowych na skali, gdzie 0 oznacza pewną porażkę, a 100 pewne zwycięstwo. Jeszcze bardziej drastyczna przewaga ujawnia się przy analizie,
kto wygrywa już w pierwszej turze. Inkumbent ma 26-krotnie większą szansę
na błyskawiczne zwycięstwo niż pretendent, co oznacza maksymalnie 85 punktów procentowych do różnicy w prawdopodobieństwie wygranej inkumbenta
w stosunku do pretendenta. Premia inkumbenta jest stosunkowo najmniejsza,
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gdy rozpatruje się tylko dojście do drugiej tury. Na tle pretendentów piastujący
urząd dysponują (tylko?) 10-krotnie większą szansą na przejście dalej.
Między wyborami 2010 i 2014 roku wystąpiło nieznaczne osłabienie roli
inkumbenctwa w wygranej. W 2010 r. inkumbent dysponował premią rzędu
72 punktów procentowych, w 2014 r. o 12 punktów mniej. Różnica ta nie
uprawnia jednak do twierdzenia, że pojawiły się istotne zmiany w sensie statystycznym. Między 2010 r. a 2014 r. nastąpił też wzrost znaczenia inkumbenta
dla wygranej już w pierwszej turze (maksymalnie plus 5 punktów procentowych). Jednak także i w tym przypadku nie można orzec, że taki rezultat nie
jest pochodną czynników losowych.
Bycie inkumbentem jest na tyle ważną cechą dla wyniku wyborczego,
że warto sprawdzić, jak przedstawiają się interakcje z innymi zmiennymi. Modele, w których uwzględniono interakcję między płcią a inkumbentem, pokazał,
że mężczyzna inkumbent ma 12-krotnie większą szansę na wygraną w stosunku
do mężczyzny pretendenta. Kobieta inkumbent ma 20-krotnie większą szansę
wygranej niż kobieta pretendent. Mężczyzna pretendent dysponuje dwukrotną
przewagą (licząc w „szansach”) nad kobietą pretendentem. Natomiast przewaga
z tytułu bycia inkumbentem nie ulega wzmocnieniu (lub osłabieniu) przez to,
że ktoś jest mężczyzną, a nie kobietą.
Pozycja na liście wyborczej odgrywa ważną rolę w taktyce wyborczej. Wybory na urząd wójta, burmistrza, prezydenta charakteryzują się jednak tym,
że kolejność na karcie do głosowania jest alfabetyczna. Nie powinna więc ona
dostarczać niezdecydowanemu wyborcy żadnej dodatkowej informacji ani sugerować ważności kandydatów. Czy pierwsze miejsce przyczynia się do zwiększenia bądź zmniejszenia premii z innych zmiennych? Po skonstruowaniu modelu regresji logistycznej z interakcją inkumbenta i pierwszego miejsca okazało
się, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Bycie na pierwszym miejscu
nie wzmacnia, ale też nie osłabia zysków płynących z bycia inkumbentem.
Podobnie nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy między rokiem
2010 a 2014 w „efekcie pierwszego miejsca”. Porównując premie z tego tytułu, można zauważyć wzrost efektu: szansa na wygraną z pierwszego miejsca
(w stosunku od szansy osób z innego niż pierwsze miejsce) rośnie z 1,6 raza
2010 do 2 razy w 2014. Model interakcyjny z zakodowanym zerojedynkowo
rokiem wyborów nie wskazuje jednak, by wybory w 2014 r. istotnie przyczyniały się do wzmocnienia (lub osłabienia) premii z pierwszego miejsca.
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Model rozbudowany dodatkowo o interakcję z faktem bycia inkumbentem
także nie wykazał istotnych zmian między wyborami. Do identycznych wniosków doprowadziły modele, w który zmienną objaśnianą było zwycięstwo już
w pierwszej turze.

2.3. Lokalne i sejmowe partie władzy oraz opozycji
Analizowane dotychczas zmienne mają cechę wspólną: kandydat nie
ma wpływu na ich wartość (płeć, wiek, nazwisko) lub wpływ ten jest istotnie
ograniczony (kandydowanie na wójta zamiast na burmistrza). Na tym tle decyzja, z jakiego typu partii wystartować, częściowo zależy od kandydata. O ile
wejście w struktury partii władzy na poziomie krajowym czy lokalnym może
być trudne, to decyzja o założeniu własnego ugrupowania opozycyjnego okazuje się względnie prosta.
Tabela 3. Zaplecze partyjne kandydatów, procentowanie w kolumnach
2010

PO

2014

n

proc.

n

proc.

24

5%

10

2%

PiS

62

12%

79

14%

PSL

27

5%

25

5%

Lewica

14

3%

11

2%

Inny

1

0%

6

1%

Partia lokalna

393

75%

416

76%

Suma

521

100%

547

100%

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 3 przedstawione zostało zaplecze partyjne kandydatów w wyborach 2010 r. i 2014 r. Test Z wykazał, że spadek odsetka kandydatów z Platformy
Obywatelskie z 5% do 2% między kolejnymi wyborami jest istotny w sensie
statystycznym. Pozostałe różnice należy uznać za losowe. Można więc twierdzić,
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że struktura zaplecza partyjnego kandydatów cechuje się stabilnością, z ważnym wyjątkiem głównej sejmowej partii władzy (w roku 2014).
Tabela 4. Odsetek wygranych w zależności od poparcia partyjnego
2010

2014

PO

29%

20%

PiS

11%

15%

PSL

59%

52%

Lewica

0%

9%

Inny

0%

0%

Partia lokalna

39%

37%

Źródło: opracowanie własne

Żadna z różnic w ramach danego ugrupowania w tabeli 4 nie jest istotna
statystycznie. Tym niemniej można zaobserwować symptomy zmiany układu
sił: sejmowe partie władzy (PO, PSL) odrobinę straciły, sejmowe partie opozycji
(PiS, Lewica) trochę zyskały. Różnice między ugrupowaniami są oczywiście
istotne (także w sensie statystycznym). Analiza z wykorzystaniem podziału
na partie władzy i opozycji w ujęciu krajowym i lokalnym pokazała, że na poziomie krajowym przynależność do partii władzy (PO, PSL) może dać blisko
45 punktów procentowych maksymalnej premii do prawdopodobieństwa wygranej w stosunku do sejmowej partii opozycyjnej (PiS lub lewica/inny). Z kolei
start z lokalnej partii władzy może skutkować maksymalną premią w postaci
31 punktów procentowych do prawdopodobieństwa zwycięstwa w stosunku
do sejmowej partii władzy. Kandydat lokalnej partii opozycyjnej traci maksymalnie 32 punkty procentowe w prawdopodobieństwie wygrania w stosunku
do sejmowej partii władzy.
Z powyższego wynika, że zarówno przynależność do obozu władzy, jak
i start z lokalnego ugrupowania politycznego mają związek ze zwycięstwem.
Badanie pokazało, że start z partii sejmowej (a nie lokalnej), przy kontroli
wpływu zmiennej partia władzy/partia opozycji, wiąże się ze stratą nawet
23 punktów procentowych na skali prawdopodobieństwa wygranej. Na tym tle
start z partii władzy, przy kontroli wpływu zmiennej partia sejmowa/lokalna,
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może wiązać się z premią nawet 60 punktów procentowych do prawdopodobieństwa wygranej. Ujmując to inaczej, kandydat partii władzy ma 11-krotnie
większą szansę wygranej niż kandydat partii opozycji.
Otrzymany wynik przypomina potencjalne oddziaływanie inkumbenctwa
na wygraną, gdyż obie zmienne (inkumbent i partia władzy) są ze sobą silnie
skorelowane, choć nie idealnie (R=0,88). Kluczowe staje się na tym etapie
dostrzeżenie roli poziomu krajowego. Tylko na poziomie lokalnym każdy
pretendent jest jednocześnie przedstawicielem opozycji. Na poziomie krajowym możliwe są przypadki pretendentów z sejmowej partii władzy. Jaki istnieje zatem związek interakcyjny poziomu krajowego z partią władzy? Patrząc
strategicznie, czy start z komitetu partii sejmowej pomaga, czy przeszkadza
kandydatowi z partii władzy?
Skonstruowany model z interakcją poziomu krajowego i władzy dowiódł,
że wśród kandydatów partii lokalnych kandydat z lokalnej partii władzy (inkumbent) dysponuje maksymalną premią rzędu 64 punktów procentowych
do prawdopodobieństwa zwycięstwa, a ewentualna decyzja o starcie z sejmowej, a nie lokalnej partii władzy generuje stratę o maksymalnej wielkości
19 punktów procentowych z prawdopodobieństwa wygranej. Dla inkumbenta
wybór sejmowej partii wiąże się z ograniczeniem zysków płynących z tytułu
sprawowania władzy; jest więc, ceteris paribus, zachowaniem nieracjonalnym.
Można też przedstawić to inaczej: wśród kandydatów partii władzy (PO i PSL
oraz lokalni inkumbenci) kandydaci PO i PSL nie mogą w pełni wykorzystać
przewagi, jaką daje im fakt sprawowania władzy.

2.4. Zmiany typu partii a wygrana
Zgromadzone dane pokazują, że kandydaci względnie rzadko zmieniają
poziom zaplecza partyjnego. Spośród 267 kandydatów, którzy, biorąc udział
w wyborach 2010 r., wzięli też udział w wyborach 2014 r., tylko dla 21 odnotowano istotną zmianę na linii partia sejmowa – partia lokalna. Poniżej
przedstawiono te przypadki.
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Tabela 5. Kandydaci, którzy zmienili partię z sejmowej
na lokalną lub odwrotnie między 2010 a 2014 r.
Kandydat

Wybory 2010

Wybory 2014

Rezultat

Tomasz Banek

start z partii lokalnej, pretendent,
porażka w 1 turze

start z PiS, wygrana w 1 turze

zysk

Jan Basa

start z PiS, pretendent, porażka w 1 turze

start z partii lokalnej, wygrana w 2 turze

zysk

Henryk Gawor

start z PiS, pretendent, wygrana w 1 turze

start z partii lokalnej, inkumbent,
wygrana w 1 turze

bez zmian

Mirosław Golanko

start z PO, pretendent, porażka w 1 turze

start z partii lokalnej, porażka w 1 turze

bez zmian

Zbigniew Gotfryd

start z partii lokalnej, pretendent,
porażka w 1 turze

start z PiS, porażka w 1 turze

bez zmian

Bogusław Jazowski

start z partii lokalnej, pretendent,
wygrana w 2 turze

start z PiS, inkumbent, wygrana w 1 turze

bez zmian

Marek Karaś

start z partii lokalnej, pretendent,
porażka w 1 turze

start z PiS, wygrana w 2 turze

zysk

Witold Kochan

start z PO, pretendent, wygrana w 2 turze

start z partii lokalnej, inkumbent,
porażka w 2 turze

strata

Stanisław Kołodziej

start z PO, pretendent, porażka w 2 turze

start z partii lokalnej, porażka w 2 turze

bez zmian

Jan Makowski

start z PSL, inkumbent, wygrana w 1 turze

start z partii lokalnej, inkumbent,
porażka w 1 turze

strata

Julian Murzyn

start z partii lokalnej, inkumbent,
porażka w 1 turze

start z PiS, porażka w 2 turze

bez zmian

Daniel Obajtek

start z partii lokalnej, inkumbent,
wygrana w 1 turze

start z PiS, inkumbent, wygrana w 1 turze

bez zmian

Łukasz Palarski

start z PSL, pretendent, przegrana w 1 turze

start z partii lokalnej, pretendent,
wygrana w 1 turze

zysk

Sławomir Paterek

start z PiS, pretendent, wygrana w 2 turze

start z partii lokalnej, inkumbent,
wygrana w 1 turze

bez zmian

Stanisław Pluta

start z partii lokalnej, inkumbent,
wygrana w 1 turze

start z PSL, inkumbent, porażka w 2 turze

strata

start z PO, pretendent, wygrana w 2 turze

start z partii lokalnej, inkumbent,
porażka w 2 turze

strata

Cecylia Ślusarczyk

start z PO, pretendentka, porażka w 2 turze

start z partii lokalnej, wygrana w 2 turze

zysk

Jacek Tomasik

start z PO, pretendent, porażka w 1 turze

start z partii lokalnej, porażka w 2 turze

bez zmian

Jacek Wawro

start z PiS, pretendent, porażka w 1 turze

start z partii lokalnej, porażka w 1 turze

bez zmian

Piotr Wojtas

start z partii lokalnej, pretendent,
porażka w 1 turze

start z PiS, porażka w 1 turze

bez zmian

Jadwiga Wójtowicz

start z partii lokalnej, pretendentka,
porażka w 2 turze

start z PiS, porażka w 1 turze

bez zmian

Stanisław Szczurek

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5 ujawnia polityczny exodus przed wyborami ze struktur głównej
sejmowej partii władzy – Platformy Obywatelskiej. Żaden z 21 kandydatów,
którzy zmienili poziom partyjny, nie przeszedł do PO, natomiast 6 osób opuściło jej szeregi na rzecz partii lokalnej. Cztery osoby opuściły Prawo i Sprawiedliwość, ale ta ucieczka jest kompensowana przez aż 8 osób, które przed
wyborami 2014 r. przeszły do PiS. W kolumnie „rezultat” tabeli 5 pokazano, czy
dla danego kandydata zmiana była opłacalna, czy nie (mierząc „zwycięstwem”).
Przegląd wyników wskazuje, że dla większości kandydatów nie poprawiła
ich sytuacji: przegrani pozostali przegranymi, wygrani wygranymi. Naturalnie
taki wniosek milcząco zakłada niezmienność innych elementów, co jest oczywistym uproszczeniem. Opisanie danej sytuacji jako „bez zmian” nie uwzględnia
np. tego, że ktoś, kto wygrał, mógł przegrać, gdyby nie był zmienił poziomu
partii. Tak zaawansowanych sytuacji nie badano; warto przy tym zasygnalizować potrzebę takich studiów.
Należy podkreślić kilka ciekawych sytuacji. Tomasz Banek porzucił opozycję lokalną na rzecz opozycji krajowej i wygrał. Jan Basa zrobił coś dokładnie
przeciwnego i też wygrał. Henrykowi Gaworowi ucieczka ze struktur krajowych do lokalnych nie zaszkodziła – wygrał po raz kolejny. Mirosławowi Golanko z kolei nie pomogła – ponownie przegrał. Natomiast Markowi Karasiowi
udał się transfer do PiS; jako pretendent z partii lokalnej odpadł od razu, cztery
lata później wygrał w drugiej turze. Witold Kochan jest natomiast przykładem
inkumbenta, który porzuciwszy PO, zaryzykował start z partii lokalnej i przegrał. W identycznej sytuacji znalazł się Stanisław Szczurek. Ale dla Cecylii
Ślusarczyk opuszczenie PO okazało się korzystne: jako pretendentka z partii
władzy poniosła porażkę, jako kandydatka partii lokalnej wygrała.

2.5. Doświadczenie wyborcze
Co stało się z kandydatami, którzy ponieśli porażkę w wyborach 2010 roku?
Ilu z nich jeszcze raz spróbowało swoich sił cztery lata później? Czy można
wykazać, że istnieją nieprzypadkowe zależności między charakterystyką kandydata a prawdopodobieństwem, że ponownie zdecyduje się na walkę o fotel
wójta, burmistrza lub prezydenta?
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Tabela 6. Ponowny udział wygranych i przegranych, procentowanie w kolumnach
Ponowny udział w 2014

Przegrana

Wygrana

Nie

72%

5,5%

Tak

28%

94,5%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6 przedstawia zależności między wygraną/przegraną w wyborach
2010 r. a ponownym udziałem w wyborach 2014 roku. Różnice są wyraźne
i łatwe w interpretacji: dwie trzecie przegranych rezygnuje i niemal wszyscy
wygrani startują jeszcze raz.
Tabela 7. Ponowny udział w wyborach w zależności
od typu kandydata, procentowanie w rzędach
Typ/ponowny udział

Nie

Tak

Przegrani inkumbenci

43,6%

56,4%

Wygrani inkumbenci

6,3%

93,7%

Przegrani pretendenci

75,7%

24,3%

Nowi inkumbenci

3,6%

96,4%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7 uwzględnia typy kandydatów przedstawione na początku tego
rozdziału. Wygrani inkumbenci – tzn. inkumbenci, którzy pozostali inkumbentami – nabierają wiatru w żagle i niemal zawsze startują jeszcze raz. Podobnie nowi inkumbenci, czyli ci, którzy z pozycji pretendenta wygrali wybory
w 2010 roku. Trzech na czterech przegranych pretendentów rezygnuje z ponownego startu, ale jedna czwarta walczy dalej. Najciekawiej przedstawia się
sytuacja inkumbentów odsuniętych od władzy: ponad połowa z nich próbuje
jeszcze raz, ale połowa rezygnuje.
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Tabela 8. Charakterystyka kandydatów a ponowny
udział w wyborach, procentowanie w rzędach
Ponowny udział

Ponowny udział
wśród przegranych

wójt

58%

33%

burmistrz

45%

24%

prezydent

18%

11%

kobieta

36%

19%

mężczyzna

53%

29%

<40

53%

34%

40-60

53%

26%

>60

42%

27%

PO

50%

35%

PiS

37%

29%

Charakterystyka

Urząd

Płeć

Wiek

Partia kandydata

Partia władzy

PSL

70%

27%

lewica

36%

36%

władza krajowa

61%

32%

opozycja krajowa

36%

30%

władza lokalna

86%

59%

opozycja lokalna

34%

22%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8 przedstawia główne zmienne opisujące kandydatów w zestawieniu
z odsetkiem kandydatów ponownie uczestniczących w wyborach. Ponowne
uczestnictwo przedstawione zostało w dwóch grupach: dla wszystkich oraz
tylko dla przegranych. Można zaobserwować zarys pewnych zależności.
Im wyższy poziom urzędu (od wójta do prezydenta), tym mniejsza skłonność
do ponownego udziału. Skłonność do ponownej walki jest wyższa wśród
mężczyzn niż wśród kobiet. Z wiekiem nieznacznie maleje chęć na ponowną
konfrontację; młodsi kandydaci trudniej się zniechęcają. W podziale na partie
ok. jedna trzecia przegranych startuje ponownie. Do podobnych wniosków
można dojść, analizując ponowny udział przedstawicieli partii sejmowych zarówno władzy, jak i opozycji. Inaczej jednak sprawa przedstawia się w partiach
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lokalnych. W ich przypadku ewidentnie przegraną władzę cechuje większe
zdeterminowanie, by wystartować jeszcze raz.
Do jakiego stopnia powyższe wyniki mogą być jedynie konsekwencją takiej, a nie innej próby badawczej? By to sprawdzić, przeprowadzono szereg
analiz z wykorzystaniem regresji logistycznej. Skoncentrowano się wyłącznie
na przegranych kandydatach w 2010 roku.
Analizując rodzaj urzędu przy założeniu, że może on zostać przedstawiony
jako trójpoziomowa skala (od wójta po prezydenta), można zauważyć, że każdy stopień wyżej wiąże się z maksymalną stratą 13 punktów procentowych
do prawdopodobieństwa ponownego startu w wyborach. Zależność ta jest
istotna statystycznie przy tak ogólnie skonstruowanym modelu. Szczegółowe
porównania dowodzą jednak, że statystycznie istotna różnica przejawia się
przede wszystkim między poziomem wójta i prezydenta. Wśród przegranych
wójtów obserwuje się zdecydowanie większą determinację, by jeszcze raz
startować. Porównując wójtów i burmistrzów, można zauważyć, że wśród
przegranych burmistrzów prawdopodobieństwo ponownego wystartowania
spada o maksymalnie 11 punktów procentowych w stosunku do prawdopodobieństwa dla wójtów. Wynik ten balansuje jednak na granicy rozsądnie
zdefiniowanej istotności statystycznej46.
Pozornie mężczyźni w zestawieniu z kobietami dysponują maksymalną
premią rzędu 14 punktów procentowych do prawdopodobieństwa ponownego
startu. Przekłada się to na blisko dwukrotnie większą szansę ponownego udziału (1,7 raza). Rezultat ten nie jest jednak statystycznie istotny w ramach próby
badawczej, którą dysponowano. Podobnie każdy dodatkowy rok do wieku
kandydata może być związany ze spadkiem prawdopodobieństwa ponownego wystartowania o zaledwie pół punktu procentowego, ale ten bardzo słaby
związek nie znajduje statystycznego uzasadnienia w naszej próbie badawczej.
Bez znaczenia okazuje się także przynależność do poszczególnych partii.
Nie jest istotne dla statystycznego wyjaśnienia skłonności do ponownego
udziału w wyborach to, czy kandydat pochodzi z PO, PiS, PSL czy lewicy. Nie
ma też znaczenia, czy kandydat działa w strukturach partyjnych na poziomie
krajowym, czy lokalnym.
Kluczowe znaczenie ma natomiast udział w strukturach partii władzy.
Przegranego kandydata partii władzy charakteryzuje wyższa skłonność
46 B=-0,434; SE=0,256.
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do ponownego udziału w wyborach, która może maksymalnie osiągnąć
25 punktów procentowych, co przekłada się na 2,7 razy większą szansę ponownego udziału w stosunku do przegranego kandydata partii opozycyjnej.
Stwierdzono również występowanie istotnej statystycznie interakcji między
poziomem krajowym a kandydowaniem z partii władzy. W modelu interakcyjnym na poziomie lokalnym przegrany kandydat partii władzy w stosunku
do przegranego kandydata opozycji dostaje maksymalnie 41 punktów procentowych premii do prawdopodobieństwa wystartowania po raz kolejny.
Decyzja hipotetycznego kandydata partii władzy, by po przegranej przenieść
się z poziomu lokalnego na poziom krajowy, zmniejsza wspomnianą wyżej
premię z 41 do 2 punktów procentowych. Przegrani przedstawiciele lokalnych
partii władzy mają więc o wiele wyższą szansę na ponowne wystartowanie niż
kandydaci sejmowych partii władzy. W ramach partii władzy uczestnictwo
w krajowych strukturach partyjnych obniża prawdopodobieństwo ponownego udziału, zaś udział w lokalnych strukturach podnosi je. Natomiast wśród
partii opozycyjnych nie ma znaczenia, czy kandydat startuje z partii sejmowej,
czy lokalnej.
Patrząc z perspektywy wyborów 2014 r., w tabeli 9 zestawiono wybrane
cechy kandydatów z informacją o udziale w poprzednich wyborach.
Tabela 9. Udział kandydatów z wyborów 2010 r.
w wyborach 2014 r., procentowanie w rzędach
Udział w wyborach
2010 r.

Urząd

Płeć

wiek

wójt

55%

burmistrz

44%

prezydent

16%

kobieta

35%

mężczyzna

51%

<40

32%

40-60

49%

>60

69%
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Udział w wyborach
2010 r.

Partia kandydata

Partia władzy

PO

60%

PiS

34%

PSL

72%

lewica

45%

inny

17%

partia lokalna

51%

władza krajowa

69%

opozycja krajowa

34%

władza lokalna

100%

opozycja lokalna

24%

Źródło: opracowanie własne

Jak ważny jest czynnik doświadczenia dla wygranej w wyborach? W świetle
analizy statystycznej fakt udziału w przeszłych wyborach (dane obejmowały
udział w wyborach 2006 oraz 2010) przekłada się na maksymalnie 44 dodatkowe punkty procentowe do prawdopodobieństwa zwycięstwa w wyborach
2014 roku. Porównanie kandydatów, którzy uprzednio kandydowali tylko
raz (2006 albo 2010), z tymi kandydującymi dwa razy (2006 i 2010) pokazuje,
że większe doświadczenie w wyborach wiąże się z zyskiem rzędu 10 punktów
procentowych do prawdopodobieństwa wygranej. Efekt doświadczenia utrzymuje się, gdy do modelu dołożona zostanie informacja o tym, czy kandydat
reprezentuje partię sejmową, czy lokalną. Przy takim ujęciu uprzednie kandydowanie wiąże się z premią rzędu 20 punktów procentowych, ale poparcie
partii sejmowej równoważy ją stratą takiej samej wielkości. Z kolei zestawienie
uprzedniego kandydowania i faktu reprezentowania partii władzy pokazuje,
że niezależnie od dużego znaczenia partii władzy (premia maks. 53 punkty
procentowe), doświadczenie wyborcze w dalszym ciągu się liczy (premia maks.
8 punktów procentowych). Model uwzględniający oprócz doświadczenia
w wyborach także interakcję między partią władzy a partią sejmową pokazuje,
że doświadczenie nie traci swojego znaczenia. W tym ujęciu wciąż kandydat
z doświadczeniem wyborczym ma wyższą szansę na wygraną niż kandydat
bez doświadczenia, związek z partią władzy zwiększa prawdopodobieństwo
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wygranej, a związek z partią sejmową je obniża. Rozumując taktycznie, kandydat, który ma już doświadczenie wyborcze i jest związany z partią władzy,
jeśli nie chce zniwelować premii płynących z tego tytułu, powinien unikać
związków z partią sejmową i trzymać się partii lokalnych.
Doświadczenie wyborcze ma też przełożenie na prawdopodobieństwo
wygrania już w pierwszej turze. Przy innych danych bez zmian kandydowanie
w 2006 lub 2010 r. jest związane z premią o maksymalnej wielkości 70 punktów
procentowych do prawdopodobieństwa zwycięstwa. Uprzednie kandydowanie
ma też związek z prawdopodobieństwem wejścia do drugiej tury wyborów:
kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów procentowych więcej.

2.6. Kampania online
Trudno wyobrazić sobie współczesną kampanię wyborczą prowadzoną
zupełnie bez wykorzystania internetu. Witryny wyborcze wydają się naturalnym środkiem komunikowania politycznego w ramach kampanii, uwalniając
kandydata od ograniczeń czasowo-przestrzennych, a czasami także prawnych
tradycyjnych mediów masowych. Ale rolę internetu łatwo przy tym przecenić.
Badania nad samorządową kampanią wyborczą w Małopolsce w 2010 r. pokazały, że prowadzenie kampanii online w minimalnym stopniu może przyczyniać się do sukcesu wyborczego47. Czy wraz z upowszechnieniem się dostępu
do internetu można zaobserwować wzrost znaczenia kampanii online?
Tabela 10 przedstawia procentowe udziały osób prowadzących kampanię
online w poszczególnych grupach kandydatów w kampanii samorządowej roku
2010 i 2014. Na podstawie tych danych można sformułować dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, odsetek kandydatów prowadzących kampanię online wzrósł,
a u wielu kategoria ta podwoiła się. Wzrost między kolejnymi wyborami samorządowymi ma charakter zmian statystycznie istotnych (t=-8,828; p=0,000).
Na poziomie wyborów wójtów po koniec 2014 r. niemal połowa kandydatów
prowadziła kampanię online, na poziomie wyborów burmistrzów było to prawie trzy czwarte, a na poziomie prezydentów przytłaczająca większość. Wśród
47 M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, op.cit. , s.122-123.
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inkumbentów i pretendentów odsetek kandydatów z witrynami okazał się
podobny: co drugi kandydat prowadził witrynę wyborczą.
Po drugie, zmniejszyła się dysproporcja między kobietami i mężczyznami
oraz między osobami starszymi i młodszymi w zakresie wykorzystania nowych mediów w wyborach. Połowa kobiet i połowa mężczyzn zdecydowała się
na wykorzystanie w kampanii własnej witryny www. W dalszym ciągu młodsi
kandydaci nieco częściej korzystają z nowych mediów niż starsi kandydaci,
ale różnice te nie są ogromne. Warto zauważyć, że w grupie najstarszych kandydatów połowa zdecydowała się na prowadzenie kampanii także za pomocą
witryn internetowych.
Tabela 10. Procentowy udział kandydatów prowadzących
kampanię online w 2010 i 2014 r.
Zmienna

2010 r.

2014 r.

Urząd
Wójt

21%

45%

Burmistrz

40%

69%

Prezydent

73%

88%

Kobieta

21%

53%

Mężczyzna

31%

56%

Wiek <40 lat

38%

62%

Wiek 40-60 lat

29%

55%

Wiek >60 lat

22%

51%

Inkumbent

22%

49%

Pretendent

34%

59%

Partii

34%

50%

Wyborców

29%

57%

Organizacji

23%

69%

Komitet

Źródło: opracowanie własne
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Czy można wykazać, że któraś z grup kandydatów istotnie zyskała na prowadzeniu kampanii online? Warto zauważyć, że model statystyczny uwzględniający wyłącznie fakt prowadzenia witryny wyborczej wskazuje, że kampania
online nie ma statystycznie uzasadnionego przełożenia na zwiększenie prawdopodobieństwa wygranej. Co więcej, użycie zmiennej „wygrana już w 1 turze”
jako zmiennej wyjaśnianej dowodzi, że prowadzenie kampanii online może
wręcz obniżać szansę na takie zwycięstwo. Z kolei model wyjaśniający prawdopodobieństwo przejścia do 2 tury ujawnia, że prowadzenie witryny istotnie
przyczynia się do sukcesu, generując ok. 14 dodatkowych punktów procentowych do prawdopodobieństwa udziału w kolejnej turze wyborów.
Jak łatwo dostrzec, takie wyniki prowadzą do sprzecznych interpretacji,
w których raz kampania online nieznacznie pomaga w sukcesie wyborczym,
innym razem przeszkadza, a w jeszcze innym przypadku nie ma znaczenia. Między innymi z tego powodu modele, które nie uwzględniają żadnych
zmiennych kontekstowych, nie przyczyniają się też do lepszego zrozumienia
zależności wyborczych. W dalszej części analizowane będą więc współzależności. Rozsądne wydaje się pytanie o to, czy ewentualne zastosowanie kampanii
online może pomóc lub zaszkodzić pewnym grupom kandydatów, którzy już
na starcie dysponują bądź przewagą i nie chcą jej stracić, bądź przeciwnie –
stoją na przegranej pozycji i szukają sposobów polepszenia sytuacji.
Jak wspomniano wcześniej, decyzja kandydata, by wystartować w wyborach
na urząd wójta, a nie burmistrza (zakładając, że wybór taki może mieścić się
w zakresie strategii wyborczej kandydata) przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo wygranej. Przy innych danych bez zmian łatwiej zostać wójtem
niż burmistrzem. Model statystyczny z wykorzystaniem interakcji pokazuje,
że prowadzenie kampanii online nie jest systematycznie powiązane z szansą
na zwycięstwo (p=0,88). W takiej sytuacji uruchomienie własnej witryny
www ani nie pomaga, ani nie szkodzi kandydatowi. Witryna internetowa
nie przyczynia się do zwiększania szans na wygraną już pierwszej turze bądź
na przejście do drugiej tury.
Do takich samych wniosków prowadzi analiza z uwzględnieniem płci. Mężczyźni mają dwukrotnie wyższą szansę na wygraną, ceteris paribus. Decyzja
o poprowadzeniu kampanii w internecie ani nie zwiększa tej szansy, ani jej
nie zmniejsza (p=0,77), nie ma również znaczenia dla wygranej już w pierwszej turze czy dla prawdopodobieństwa przejścia do drugiej tury wyborów.
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Z perspektywy kobiet uruchomienie przez kandydatkę witryny nie zmniejsza
przewagi, jaką w wyborach mają mężczyźni. Wiek nie odgrywa istotnej roli
w zwycięstwie danego kandydata; nie ma też znaczenia interakcja między wiekiem i płcią: młode kobiety nie mają wyższych (bądź niższych) szans na wygraną w zestawieniu z mężczyznami. Decyzja o prowadzeniu kampanii online
nie zmienia tego stanu rzeczy.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy rozważana będzie rola inkumbentów
i pretendentów. Przy innych wyjściowych bez zmian inkumbent ma 13-krotnie
większą szansę na zwycięstwo w porównaniu z pretendentem. Analiza danych
z wykorzystaniem interakcji w modelu pokazuje, że decyzja o prowadzeniu
kampanii online może być dla inkumbentów wręcz szkodliwa.
Tabela 11 przedstawia model z wykorzystaniem regresji logistycznej wraz
z interakcją między faktem bycia inkumbentem i prowadzeniem kampanii
online. Można z niego odczytać, że wśród kandydatów nieprowadzących
kampanii za pośrednictwem nowych mediów inkumbenci mają 22-krotnie
wyższą szansę na zwycięstwo. Odpowiada to premii o maksymalnej wysokości aż 77 punktów procentowych do prawdopodobieństwa objęcia stanowiska.
Wśród pretendentów osoby z witrynami www mają dwukrotnie wyższą szansę
na wygraną, co przekłada się na maksymalnie 20 dodatkowych punktów procentowych do zwycięstwa. Natomiast inkumbent, który zdecyduje się na prowadzenie kampanii online, ryzykuje, ceteris paribus, stratę rzędu (maksymalnie)
23 punktów procentowych w prawdopodobieństwie wygranej.
Tabela 11. Model interakcyjny obrazujący rolę kampanii
online dla inkumbentów, dane za lata 2010 i 2014
Zmienna

B

Błąd standardowy

Wald

df

Istotność

Exp(B)

Inkumbent

3,098

0,222

194,322

1

0,00

22,147

www

0,776

0,207

14,048

1

0,00

2,173

www x inkumbent

-0,927

0,327

8,037

1

0,01

0,396

Stała

-2,059

0,16

165,495

1

0,00

0,128

Źródło: opracowanie własne
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Do takich samych wniosków prowadzi analiza danych z podziałem na wybory roku 2010 i 2014, z tym że dla wyborów 2010 r. interakcja zmiennych
„www” i „inkumbent” wyraźnie odbiega od założonego poziomu istotności
statystycznej (p=0,16; dla 2014 p=0,06). Tym niemniej w obu przypadkach
interakcja oznaczona jest znakiem minus, wskazującym na negatywny efekt
dla prawdopodobieństwa wygranej.
Prowadzenie kampanii online nie przyczynia się do zwiększenia szans wyborczych kandydatów z partii sejmowych. Na starcie, przy innych wyjściowych
bez zmian, tracą oni w stosunku do kandydatów partii lokalnych. Witryna
www ani nie polepsza, ani nie pogarsza sytuacji kandydata partii sejmowej.
Można natomiast wykazać, że prowadzenie kampanii online może oznaczać
stratę dla kandydata partii władzy (maksymalnie 25 punktów procentowych
odejmowanych od prawdopodobieństwa wygranej). Jest to po części konsekwencja tego, że partia władzy i fakt bycia inkumbentem są skorelowane, ale
nie tożsame. Kandydat partii władzy dysponuje na starcie przewagą, a witryna www trochę tę przewagę pomniejsza. Efekt ten widać także wówczas, gdy
rozważani będą wyłącznie kandydaci partii sejmowych, choć wówczas trudno
mówić o istotności w sensie statystycznym (p=0,34), co jednak może być prostą
konsekwencją wyraźnie mniejszej liczby przypadków. Zostawiając na chwilę
wnioskowanie statystyczne można stwierdzić, że różne konfiguracje zmiennych
w modelach interakcyjnych prowadzą do podobnego spostrzeżenia: kandydatom dysponującym na starcie przewagą z tytułu zakorzenienia w strukturach
władzy kampania internetowa może przynieść straty bardziej niż zyski.

2.7.

Małopolska – charakterystyka miast

W Małopolsce znajduje się ogółem 61 miast, które tworzą cały kalejdoskop
różnych sytuacji. Bez wątpienia najbardziej wyróżnia się tutaj Kraków, który
obejmuje 1/3 ludności wszystkich miast w Małopolsce, wliczając w to także
ludność ich części wiejskich w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Istotna
część miast to właśnie miasta łączące w sobie miasta sensu stricte z sołectwami. Czasami ta granica wydaje się dość sztuczna i wątpliwa. Warto wspomnieć,
że czwartą co do wielkości gminą w Małopolsce jest gmina miejsko-wiejska
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Wieliczka. Samo miasto w niej jest mniejsze od szeregu innych miast, takich jak
Oświęcim, Chrzanów, Olkusz czy Nowy Targ, ale cała jednostka administracyjna, obejmująca też szereg sołectw (które w istotnej części mają już charakter
obszarów podmiejskich), jest większa niż np. Oświęcim – który jako miasto
plasuje się na czwartej pozycji pod względem wielkości w województwie, ale
okoliczne wsie tworzą już oddzielną gminę wiejską Oświęcim. Jeśli odliczyć
Kraków, to mediana ludności pozostałych 60 miast wynosi 17 000 mieszkańców, różnicując się od ponad 55 000 mieszkańców w przypadku Wieliczki,
to ponad 10-krotnie mniejszej liczby mieszkańców w najmniejszym z miast,
czyli w Jordanowie.

Rys. 1. Miasta Małopolski.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju Małopolski, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Trzy małopolskie miasta funkcjonują na prawach powiatu – to Kraków,
Tarnów i Nowy Sącz. Kolejne 16 miast to miasta powiatowe, natomiast trzy
powiaty ziemskie to powiaty „obwarzankowe”, otaczające miasta na prawach
powiatu. Nie ma w nich jednoznacznego ośrodka, natomiast w skład tych
trzech powiatów wchodzi łącznie 16 miast. Pozostałych 26 miast to mniejsze
miasta, wchodzące w skład pozostałych 16 powiatów ziemskich, gdzie część
z nich stanowi ośrodki o porównywalnej wielkości z miastami powiatowymi,
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jak np. Andrychów, który jest większy niż miasto powiatowe Wadowice; część
tworzy wspólny obszar o charakterze miniaglomeracji, jak np. Trzebinia i Libiąż
z Chrzanowem; zaś część powoli odzyskuje utracony w XIX wieku status miasta
i tak naprawdę są tylko niewielkimi ośrodkami w gminach miejsko-wiejskich.
Przykład gminy o takich najbardziej skrajnych proporcjach stanowi gmina Zakliczyn, gdzie samo miasto obejmuje tylko 13% ludności gminy miejsko-wiejskiej. Opisane spektrum możliwości i układów miejsko-wiejskich przekłada się
w perspektywie politycznej na cały kalejdoskop wzorów. W pierwszej kolejności opisane będą te przypadki, które zostały wyłączone z analizy ze względu
na swoją specyfikę i nieporównywalność z innymi sytuacjami.

2.7.1. Miasta specyficzne

Krakowa nie da się porównać z pozostałymi miastami ze względu na jego
wielkość. Stałą jest też jego specyficzna sytuacja polityczna, która w 2014 roku
po raz trzeci wpisała się w ten sam wzór. Od 2002 roku i zaskakującego zwycięstwa Jacka Majchrowskiego, w kolejnych wyborach 2006, 2010 i 2014 roku
powtarza się ten sam schemat. Jacek Majchrowski startuje jako kandydat lokalnego komitetu przy nieformalnym poparciu SLD oraz PSL, co ma mniejsze
znaczenie w przypadku takiego miasta jak Kraków, i walczy przeciwko kandydatom dwóch głównych sejmowych partii politycznych – PO i PiS. W każdych
z tych wyborów kandydat jednej z tych partii wszedł do 2 tury, by tam przegrać
z inkumbentem, który jednak ani razu nie był w stanie wygrać w 1 turze. Różni
go to od wielu kandydatów o podobnym statusie, w miastach podobnej wielkości, jak we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Kielcach czy Rzeszowie. Jednak nadal potrafi on pokonać pretendenta w 2 turze, wykorzystując
element gry w trójkącie i elektorat jednej partii sejmowej przeciwko drugiej.
W czterech miastach Małopolski nie wystartował inkumbent rozumiany
jako zwycięzca wyborów w 2010 roku. Miasta te to Tarnów, Skawina, Stary
Sącz i Brzeszcze. W każdym z nich sytuacja wyglądała nieco inaczej i pomimo tego, że wymyka się generalnemu wzorowi, to jest warta uwagi ze względu
na swoją specyfikę. Stosunkowo najprostsza sytuacja miała miejsce w Skawinie,
gdzie dotychczasowy burmistrz zrezygnował z ponownego kandydowania
ze względu na swój wiek. Jako następcę wyznaczył i poparł swego zastępcę,
wcześniej przewodniczącego rady miasta, a od 2011 roku sprawującego funkcję
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wiceburmistrza, który wystartował w wyborach, odnosząc sukces. Podobna
sytuacja, choć z istotną różnicą, miała miejsce w Starym Sączu. Poprzedni
burmistrz Starego Sącza zdobył mandat poselski w wyborach sejmowych 2011
roku i odszedł ze stanowiska włodarza. Odbyły się wtedy wybory uzupełniające
w trakcie kadencji, które wygrał jego zastępca. Jednak nie został on włączony do analizy, ponieważ nie sprawował swojej funkcji przez pełną kadencję.
Wystartował on ponownie w wyborach 2014 roku i odniósł sukces na miarę
najlepszych standardowych inkumbentów, uzyskując 73% głosów i wygrywając w 1 turze. Sytuacja w Brzeszczach wyglądała w ten sposób, że w 2013 roku
odbyło się referendum w sprawie odwołania dotychczasowej pani burmistrz.
Referendum zakończyło się sukcesem, a funkcja p.o. burmistrza została powierzona przez premiera radnej powiatowej z PO, która w wyborach 2010 roku
zajęła drugie miejsce i przegrała walkę o urząd burmistrza z panią burmistrz
odwołaną na drodze referendum. P.o. burmistrza wystartowała w 2014 roku
jako regularny kandydat i wygrała wybory, potwierdzając swój status. To zatem
kolejny przypadek, w którym wybory są otwarte i nie startuje w nich inkumbent, ale nie można ich otwartości nazwać stuprocentową. Chociaż bez wątpienia do elekcji nie podchodzi inkumbent, ale nie jest to też kandydat, który
nie sprawował wcześniej urzędu. Niemniej przypadek ten nie został włączony
do analizy ze względu na to, że burmistrz nie sprawowała urzędu przez całą
kadencję, a w szczególności nie pochodziła z wyboru. Czwartym z miast, w którym nie startował inkumbent, był Tarnów. W trakcie trwania kadencji doszło
do aresztowania urzędującego prezydenta w związku z zarzutami korupcyjnymi,
w związku z czym nie wystartował on ponownie w wyborach. Natomiast ugrupowanie, któremu zawdzięczał swój mandat w 2010 roku, czyli PO, wystawiło
tam innego kandydata, dotychczasowego wicemarszałka województwa i również byłego prezydenta miasta (w latach 1994-1998), Romana Ciepielę. Wygrał
on wybory w 2 turze, walcząc z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, który
z kolei we wcześniejszej karierze pełnił funkcję wiceprezydenta Tarnowa. Miała
zatem miejsce modelowa sytuacja, w której kandydaci dwóch głównych partii
sejmowych stoczyli wyrównany pojedynek o urząd. Ale i w opisanym starciu
też nie mamy do czynienia z całkowicie czystą sytuacją ze względu na fakt
powrotu na urząd byłego prezydenta miasta, choć po bardzo długiej przerwie.
Nietypowa sytuacja miała miejsce w Oświęcimiu, gdzie po wyborach
2010 roku kandydat ugrupowania lokalnego pokonał nieznacznie w 2 turze
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kandydata Platformy Obywatelskiej, posła Janusza Chwieruta. Nie zdołał jednak objąć urzędu ze względu na poważną chorobę związaną z utratą przytomności, której doznał tuż po zwycięskich wyborach. Doprowadziło to do kryzysu
prawnego, ponieważ nie przewidziano, co zrobić w sytuacji, w której ktoś
wygrywa wybory, ale nie obejmuje urzędu – przewiduje się tylko procedurę
pozbawiania kogoś urzędu ze względu na zły stan zdrowia. Nie ma jednak
zapisów dotyczących sytuacji, w której ze względu na zły stan zdrowia kandydat nie zdąży objąć urzędu. Rozwiązanie przyjęte po krótkim okresie kryzysu
prawnego polegało na objęciu urzędu przez drugiego kandydata w kolejności.
Janusz Chwierut startował w poprzednich wyborach i sprawował urząd przez
całą kadencję, więc pomimo wątpliwości związanych z okolicznościami objęcia
urzędu, został zaliczony do grona inkumbentów.
Trzy kolejne miasta w Małopolsce wyróżniały się jeszcze inną sytuacją. Mianowicie tym, że urzędujący burmistrzowie startowali bez konkurenta. W takich
sytuacjach w przypadku wyborów burmistrza odbywa się głosowanie w formie
plebiscytu – można głosować za albo przeciw inkumbentowi. Wszyscy włodarze odnieśli sukces w takim głosowaniu, zdobywając poparcie pomiędzy
85% w przypadku Muszyny, a 75% w przypadku Żabna. Warto zwrócić uwagę,
że wynik uzyskany przez burmistrza Żabna w warunkach braku konkurencji
był słabszy niż wynik mającego swojego konkurenta burmistrza Dobczyc, który
zdobył ponad 80% głosów.
W 10 miastach Małopolski nie udało się na podstawie danych PKW zidentyfikować żadnego kandydata związanego z ogólnopolską partią sejmową,
a pomimo tego odbyła się rywalizacja pomiędzy inkumbentem a pretendentem.
Te miasta to Alwernia, Bukowno, Maków Podhalański, Mszana Dolna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Słomniki, Sucha Beskidzka, Szczucin i Wadowice.
Większość z tych miast jest mniejsza niż przeciętne miasto w Małopolsce, chociaż znajdują się wśród nich również Wadowice, jeden z większych z ośrodków
w województwie oraz miasto powiatowe. Z miast powiatowych znalazła się
w tej grupie również Sucha Beskidzka.
Jeśli chodzi o sukces inkumbentów w tej grupie miast, to sytuacja ułożyła
się w bardzo prosty wzór – w dokładnie połowie z tych miast urzędujący włodarz zapewnił sobie reelekcję, zaś w drugiej połowie przegrał wybory na rzecz
pretendenta. W dwóch przypadkach, w Alwerni i Szczucinie, inkumbent
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przegrał już w 1 turze, co wiązało się z faktem, że w miastach tych startowało
tylko po dwóch kandydatów.
O ile w miastach, w których pojawili się kandydaci związani z ogólnopolskimi partiami sejmowymi, przeciętnie startowało czterech kandydatów, czyli
inkumbent i trzech pretendentów, o tyle w 6 z 10 miast niemających takich
kandydatów o urząd ubiegły się tylko dwie osoby. W dwóch kolejnych miastach
było to 3 kandydatów. Tylko w dwóch miastach wystartowała więcej niż trójka
kandydatów. Stąd też w tej grupie miast przeciętne wyniki zarówno inkumbentów, jak i pretendentów były wyższe niż w miastach, w których pojawili się
kandydaci sejmowych partii.
2.7.2. Jawni i ukryci kandydaci partyjni

Kolejne odsłona znaczenia ogólnopolskiej identyfikacji dla lokalnej alternacji władzy wiąże się z pytaniem, jakie wystąpiły proporcje wśród kandydatów
na włodarzy pomiędzy osobami otwarcie startującymi z komitetów popierającej ich partii a tymi, których związek z partią pozostawał ukryty. Ci ostatni
łączyli start w ramach formalnie niezależnego komitetu z podaniem na oficjalnej stronie PKW członkostwa w danej partii, wskazania jej poparcia lub
startem w wyborach powiatowych albo sejmikowych z komitetu tej partii. Dla
wszystkich czterech partii sejmowych porównano to, jaki procent wszystkich
kandydatów związanych z daną partią stanowili kandydaci jawni. Następnie
zestawiono dane z 2010 roku z rokiem 2014 oraz porównano inkumbentów
i pretendentów. Każda z tych grup zmieniała się co do liczebności.

62

Partie władzy – partie opozycji. Okoliczności zwycięstwa
Wykres 1. Procent jawnych identyfikacji kandydatów
partii sejmowych w wybranych miastach.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Jeśli chodzi o inkumbentów w 2010 roku, mniej więcej połowa włodarzy
związanych z ogólnopolskimi partiami startowała z oficjalnych komitetów
swojej partii, choć obserwowane pod tym względem wyraźne różnice. W przypadku PiS była to dokładnie połowa, w przypadku PO nieco mniej niż połowa,
zaś w PSL ponad 3/4 kandydatów. SLD nie miało wtedy żadnego związanego
ze sobą inkumbenta, stąd brak reprezentacji. Po czterech latach we wszystkich kategoriach zmniejszył się procent tych, którzy startowali jako oficjalni
kandydaci swojej partii. Każda z tych historii jest nieco inna, ale spadki są jednoznaczne. Część niegdysiejszych inkumbentów popieranych przez ogólnopolskie partie przegrała w 2010 roku, ale część startowała ponownie, chociaż
już formalnie z innego komitetu. Zatem ogólna liczba spadła do 1/3, a zmiany
dotyczyły wszystkich partii.
Pretendenci, którzy stanowili liczniejsze grono w 2010 roku, zdecydowanie
częściej startowali otwarcie z komitetu danej partii. Odsetek był znów zbliżony
we wszystkich ugrupowaniach i oscylował wokół 3/4 kandydatów. Najwyższy
występował w PiS-ie, zaś najniższy w PO. W 2014 roku pojawiła się w tym
aspekcie największa zmiana. Ilość kandydatów związanych z PO i startujących
otwarcie z jej komitetu istotnie się zmniejszyła – dokładnie do jednego przypadku w Nowym Sączu. Podobnie rzecz miała się odnośnie PSL. Natomiast
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w ugrupowaniach opozycyjnych, PiS-ie i SLD, ten procent utrzymał się na dotychczasowym poziomie.
Można zatem stwierdzić, że jednym z istotnych elementów strategii, które
przyjmują partie, jest poczucie pewności siebie oraz świadomość znaczenia
identyfikacji partyjnej dla sukcesu wyborczego. Te zmiany można interpretować choćby poprzez fakt, że w 2010 roku PO po zwycięstwie w wyborach
prezydenckich odnotowała apogeum swojego poczucia siły, stąd odważniej
wystawiała kandydatów pod rozwiniętymi sztandarami swojego ugrupowania.
Natomiast w 2014, w obliczu słabnących notowań i wyraźnie gorszego wyniku
w wyborach europejskich poprzedzających wybory samorządowe, nie uznawała
już swojego ogólnopolskiego szyldu za atut marketingowy wart promowania
w trakcie rywalizacji samorządowej. Ale można to odczytywać także w taki
sposób, że wyniki z 2010 roku pokazały, że w warunkach walki z inkumbentami startującymi z lokalnych komitetów otwarty start pod szyldem partyjnym
stanowi obciążenie i realnie utrudnia odniesienie sukcesu w takich wyborach.
Najwyraźniej do takiego wniosku nie doszli natomiast politycy PiS oraz SLD.
Chociaż można w związku z tymi ugrupowaniami przedstawić hipotezę, ,
że startujący pod ich szyldami nie toczyli być może walki tylko o zwycięstwo,
ale także o zaistnienie – aby przy okazji wyborów włodarzy promować swoje
ugrupowanie z myślą o wyborach powiatowych czy sejmikowych oraz wyborach parlamentarnych następnego roku. To kolejny element obrazu płynnych relacji pomiędzy ogólnopolskimi tożsamościami a lokalną rywalizacją
polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemu sprawowania władzy
i bycia lokalną partią władzy. Widać, że te same wzory zachowań oraz identyczne czynniki w odmienny sposób interferują i przekładają się na strategię
w przypadku startu z pozycji lokalnej partii władzy i inkumbenta, zaś inne jest
ich zachowanie, kiedy startuje się z pozycji pretendenta.
2.7.3. Zwycięstwa i etapy procedury wyborczej

Kolejny krok analizy to prześledzenie losów inkumbentów w 43 wybranych
miastach ze względu na to, jakim wynikiem skończył się ich start – w szczególności czy wygrali, czy też przegrali walkę o reelekcję oraz czy rozstrzygnęło
się to już w 1 turze, czy dopiero w turze drugiej. Wymienione pytania należy
następnie odnieść do tego, jaki był ich status, zwłaszcza czy identyfikowali
się z sejmowymi partiami jawnie bądź taka identyfikacja pozostawała ukryta
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od strony formalnej (poprzez start z komitetu wyborczego wyborców). Kolejny element to charakter strategii wystawiania pretendentów w zależności
od statusu inkumbenta i związany z tym efekt. W szczególności zaś status tych
pretendentów, którzy wygrali z inkumbentami i zajęli ich miejsce w kolejnej
kadencji. Podstawowe podziały zostały przedstawione w tabeli.
Tabela 12. Losy inkumbentów w zależności od statusu
w wyborach 2010 oraz związków z partiami sejmowymi
Przegrani

Wygrani

Razem

w 1 turze

w 2 turze

w 1 turze

w 2 turze

Wszyscy

9

12

7

15

43

Inkumbenci 2010

4

7

3

6

20

Pretendenci 2010

5

5

4

9

23

Rządowi

4

3

2

9

18

Opozycyjni

1

1

2

1

5

Lokalni

4

8

3

5

20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Czterdziestu trzech inkumbentów niemal idealnie po połowie podzieliło się
na przegrywających wybory oraz takich, którzy zapewnili sobie reelekcję. Najliczniejszą grupę – 15 inkumbentów, stanowili ci, którzy wygrali już w pierwszej
turze, zdobywając ponad połowę głosów. Kolejnych 7 kandydatów, czyli dwukrotnie mniej, stanowili inkumbenci odnoszący sukces dopiero w drugiej turze
i nieuzyskujący w pierwszej ponad połowy głosów. Większą od nich grupą byli
ci, którzy dostali się do 2 tury, ale w niej przegrali – takich włodarzy było 12.
Jak zatem widać, w analizowanych miastach wyraźnie ponad połowa inkumbentów startujących w drugiej turze wyborów przegrała rywalizację. Wreszcie
9 inkumbentów przegrało wybory już w za pierwszym razem. Ta grupa dzieliła
się znów nieomal po połowie na dwie podgrupy. Pierwsi z tych inkumbentów
nie weszli do drugiej tury, pomimo że się ona odbyła – pojawiło się 5 takich
przypadków. Natomiast w 4 przypadkach jeden z pretendentów zdobył ponad
połowę głosów już w pierwszej turze.
Ten ostatni podział okazał się znaczący, jeśli wziąć pod uwagę fakt posiadania statusu inkumbenta w roku 2014 bądź cztery lata wcześniej. Nieomal
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połowę wszystkich inkumbentów, którzy wystartowali w 2014 roku w omawianych miastach, stanowili kandydaci będący już w 2010 roku inkumbentami. Jeśli chodzi o wszystkie cztery grupy kandydatów wydzielone ze względu na sukces oraz turę, w której nastąpiło rozstrzygnięcie ich losów, to we wszystkich
przypadkach odsetek wielokadencyjnych burmistrzów oscylował pomiędzy
40% a 60%. Ale w przypadku kandydatów, którzy nie weszli do 2 tury, cecha
ta wyraźnie ich różnicowała. Wszyscy kandydaci przegrywający już w 1 turze
z pretendentem zdobywającym ponad połowę głosów nie byli jeszcze w 2010
roku inkumbentami. Natomiast 4 z 5 przypadków inkumbentów, którzy nie
weszli do 2 tury, choć ta się odbyła (czyli zajęli w 1 turze miejsce gorsze niż drugie), było już inkumbentami w 2010 roku. Każdy z tych przypadków ma inną
historię, można jednak w tym miejscu przedstawić hipotezę, że przy wyraźnie
słabnących inkumbentach, którzy nie przyjmują do wiadomości swojej pogarszającej się pozycji, trudniej wygenerować jednego pretendenta potrafiącego
skupić na sobie nadzieje wszystkich chcących zmiany. Tymczasem w 4 miastach, gdzie zwycięzcy pretendenci z 2010 roku nie spełnili pokładanych w nich
nadziei, pojawili się w następnej elekcji pretendenci, którzy zapewnili sobie
poparcie większości już w pierwszej turze.
Warto przyjrzeć się, w jaki sposób różniły się losy w zależności od tego, czy
inkumbenci wiązali się z partiami sejmowymi i czy były to partie koalicyjne, czy
opozycyjne. W przypadku wszystkich kategorii skrzyżowanie tych dwóch podziałów tworzy matrycę, w której żadne z pól nie pozostaje puste. Zatem w każdej kategorii: kandydatów partii lokalnych, ogólnopolskiej opozycji, wreszcie
koalicji rządowej, znalazł się przypadek każdego rodzaju – zwycięstwa w 1 turze,
zwycięstwa w 2 turze, porażki w 2 turze i przegranej już w 1 turze. W związku
z tym liczebności wszystkich tych przypadków są niewielkie. Niemniej można
zwrócić uwagę na jedną zależność. Otóż połowa pretendentów funkcjonujących
w ramach partii koalicji rządzącej wygrała już w pierwszej turze. Była to największa grupa jednego rodzaju. Jednocześnie w tej grupie pojawił się też największy
udział tych, którzy przegrali już w pierwszej turze. W odniesieniu do kandydatów partii lokalnych oraz ugrupowań opozycyjnych ponad połowa rozstrzygnięć
nastąpiła dopiero w 2 turze, zaś w przypadku kandydatów z koalicji rządzącej
nieomal 3/4 rozstrzygnięć miała miejsce już w I turze.
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2.7.4. Miasta

Kolejnym etapem badań była próba stworzenia modelu wyjaśniającego
zróżnicowanie poparcia dla kandydatów w wyborach w analizowanych miastach, przy uwzględnieniu całego szeregu czynników. Wśród branych pod
uwagę czynników znalazły się: przynależność do poszczególnych partii sejmowych; fakt sprawowania władzy i startu z pozycji inkumbenta; zamożność
wedle danych GUS (z uznaniem średniej w badanych miastach); zmiana takiej
zamożności w ciągu dwóch lat poprzedzających wybory. Porównano również
wyniki kandydatów poszczególnych ugrupowań oraz samych inkumbentów
z wynikami wyborów sejmikowych przeprowadzanych tego samego dnia.
Badania takie prowadzono w 2010 roku i pokazywały one wyraźne zależności. W roku 2014 sytuacja wyraźnie się skomplikowała ze względu na wpływ
na wyniki wyborów sejmikowych zastosowania karty do głosowania w formie
książeczki. Efektem tego był istotny wzrost liczby głosów nieważnych w porównaniu do roku 2010, jak również szacowany na kilka procent wzrost poparcia
dla listy PSL, znajdującej się na pierwszej stronie książeczki. Pomimo takich
zmian istotnym pozostawało odmienne w odniesieniu do poszczególnych miast
poparcie dla tych partii sejmowych. W trakcie analizy czynnik ten, nawet jeśli
ulegał zniekształceniu, to nadal mógł służyć sprawdzeniu, w jaki sposób różnicuje się poparcie. Aby jednak uniknąć dodatkowych zniekształceń, przyjęto
jako wskaźnik poparcia dla poszczególnych partii procent głosów oddanych
na ich listy w stosunku do ogółu oddanych głosów, nie zaś tylko w stosunku
do głosów ważnych.
Generalny model uwzględniający znaczenie wyniku wyborczego dla samych inkumbentów i wynik poparcia, które było udziałem ich partii w wyborach sejmikowych, nie wykazał bezpośrednio istotnych zależności. Jedyną
zmienną, od której poparcie dla inkumbenta wykazywało istotną zależność,
okazała się liczba pretendentów. Każdy kolejny pretendent obniżał poparcie
o około 7% i nie miało przy tym znaczenia, ilu z nich reprezentowało ogólnopolskie partie polityczne. Dwa stworzone modele pokazały wyraźną zależność
wyniku kandydatów ogólnopolskich partii od ich bazy poparcia w danym
mieście, ale także od takich czynników, jak sprawowanie władzy bądź udział
w rywalizacji na linii rządzący-opozycja w skali ogólnokrajowej.
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Tabela 13. Model poparcia kandydatów PiS w 1 turze wyborów burmistrzów
Model

B

Błąd stand.

Beta

t

Istotność

(Stała)

1,0

9,2

0,1

0,9

PiS sejmik

0,6

0,2

0,445

2,5

0,016

PiS inkumbent

20,6

5,9

0,522

3,5

0,001

Inkumbent rządowy

7,8

4,4

0,324

1,8

0,087

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Pierwszy ze stworzonych modeli pokazuje wynik kandydata PiS i zależność
od trzech czynników. Te czynniki to, po pierwsze, wynik wyborów sejmikowych. Podobnie jak miało to miejsce w wypadku 2010 roku, mniej więcej
połowa głosów, które padły w wyborach sejmikowych na kandydatów PiS,
pada w wyborach burmistrzów na kandydatów tej samej partii. Taka połowiczna wierność oznacza, że druga połowa wybiera jednak innych kandydatów. To drugi, ważny czynnik potwierdzający znaczenie przewagi inkumbenta,
potwierdzający się podobnie jak w 2010 roku. W przypadku PiS inkumbent
mógł liczyć na około 20% dodatkowych głosów. Natomiast trzecim istotnym
czynnikiem okazało się to, czy inkumbent, jeśli nie był popierany przez PiS, reprezentuje którąś z dwóch partii rządzących na poziomie ogólnokrajowym. Jeśli
tak było, to kandydata PiS zyskiwał około 8% dodatkowego poparcia. Można
stąd wnosić, że właśnie fakt startu z listy największej, ogólnopolskiej partii opozycyjnej strukturalizuje rywalizację i skupia na takim kandydacie głosy wszystkich tych, którzy odczuwają niechęć wobec ugrupowania rządzącego w całym
kraju oraz konkretnym mieście. Ale oznacza to również tyle, że kandydaci PiS
walczący z inkumbentami, którzy nie mieli związków z partiami rządzącymi
w skali kraju, mogli liczyć na mniejsze poparcie – co jest istotną statystyczną
zależnością. Wydaje się zatem, że fakt niewpisywania się w ogólnopolskie
podziały polityczne ułatwia obronę swojej pozycji w przypadku inkumbenta.
Do podobnych wniosków prowadzi kolejny model, w którym jednostką
analizy nie były już poszczególne miasta i kandydaci w nich startujący, ale
ogół kandydatów startujących z poparciem sejmowych partii politycznych.
W analizowanych miastach było takich kandydatów ponad 70.
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Tabela 14. Model poparcia kandydatów partii
sejmowych w I turze wyborów burmistrzów
zmienne

B

Błąd stand.

(Stała)

12,8

4,3

Sejmik

0,3

0,1

Inkumbent

18,4

Komitet lokalny

8,3

Beta

t

Istotność

2,9

0,004

0,192

2,1

0,040

4,1

0,464

4,5

0,000

3,8

0,216

2,2

0,032

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Istotne w modelu okazały się trzy zmienne. Raz jeszcze potwierdziło się,
że wyniki kandydatów ogólnokrajowych partii są w istotny sposób skorelowane
z wynikami tych partii w odbywających się jednocześnie wyborach do sejmiku,
ale ta zależność nie jest dominująca. Przy uwzględnieniu wszystkich kandydatów okazała się ona niższa niż w przypadku kandydatów PiS. Potwierdziła
się natomiast z podobną siłą przewaga, jaką daje status inkumbenta, także
dla kandydatów sejmowych partii. Podobnie jak wcześniej mogą oni liczyć
na około 20% dodatkowych głosów w stosunku do kandydatów startujących
w tych samych warunkach w innych miastach (przy takim samym wyjściowym
poparciu dla ich ugrupowania). Jako dodatkowy czynnik pojawiło się także to,
czy kandydat taki był kandydatem ukrytym – czyli choć na podstawie danych
z PKW dało się wykazać jego związek z danym ugrupowaniem sejmowym,
to jednak formalnie jego komitet pozostawał lokalnym komitetem wyborców. Tacy kandydaci w stosunku do pozostałych mogli liczyć systematycznie
na około 8% dodatkowego poparcia.
Takie analizy raz jeszcze pokazują znaczenie gry z ogólnokrajowymi tożsamościami dla marketingu politycznego. Z jednej strony można liczyć na lojalność istotnej części wyborców ogólnokrajowych partii, choć to liczba bardzo
odległa od ogółu takich wyborców. Z drugiej strony brak jawności (czy ostentacji) w kontakcie z takimi partiami, wyrażający się w starcie z ich komitetu,
daje bardzo wyraźne bonusy dla zwycięzców. Stąd okazuje się, że dla lokalnej
rywalizacji politycznej, także w warunkach zaistniałych w wyborach 2014
roku, kiedy liczba sukcesów i niepowodzeń w wyborach inkumbentów była
porównywalna, jeden z kluczowych aspektów tej gry to umiejętność konfigurowania poparcia ogólnopolskich sił i tożsamości z odczuciami części wyborców
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podchodzących sceptycznie do takich tożsamości. Widoczne są też dalej
jednoznaczne przewagi, jakie daje fakt sprawowania władzy w skali lokalnej.
2.7.5. Siła inkumbenta a sejmowi pretendenci

W 43 badanych miastach pojawiła się jeszcze jedna warta odnotowania
zależność. Chodzi o związek między wynikiem inkumbenta w 1 turze a procentem głosów, które padły na pretendentów z partii sejmowych, liczonym
jako procent głosów oddanych w ogóle na pretendentów. Kluczowe jest więc
pytanie, jaki ma związek siła inkumbenta z tym, kto rzuca mu rękawicę. Jakie
znaczenie mają więzi z ogólnokrajowymi, sejmowymi partiami politycznymi
w przypadku pretendentów? Takie pytanie zarazem dotyka tego, jakie znaczenie posiadają partie polityczne w kreowaniu konkurencji, a jakie w tworzeniu
skutecznej konkurencji względem inkumbenta.
Wykres 2. Procent głosów na kandydatów partii sejmowych wśród głosów
zdobytych przez pretendentów jako funkcja poparcia dla inkumbenta.
procent głosów oddancy na kandydatów
partii sejmowych wśród głosów na
pretendnetów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Pojawia się w tym badaniu bardzo wyraźna zależność wyjaśniająca istotną
część zmienności poparcia między kandydatami wspieranymi przez ugrupowania sejmowe a lokalnymi partiami opozycyjnymi. Im silniejszy inkumbent, tym
większy procent głosów popierających jego kontrkandydatów pada na pretendentów związanych z sejmowymi partiami. Oczywiście analiza obejmowała tylko te przypadki, w których jeden z kandydatów był związany z partią sejmową.
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Oznacza to, że zawiera ona zarówno przypadki, w których wszyscy pretendenci
pozostawali związani z takimi partiami, jak i te z inkumbentem wywodzącym
się z partii sejmowej i nierywalizującym z żadnym pretendentem, którego związek z ugrupowaniem sejmowym można było odnaleźć w bazie PKW.
W przypadku inkumbentów, którzy zdobyli mandat już w pierwszej turze,
czyli tych o szczególnie silnej pozycji, pretendenci z sejmowych partii mieli
średnio istotnie wyższe poparcie niż w przypadku kandydatów z poparciem
w 1 turze niższym niż 50%. Zależność nie jest jednak stuprocentowa i dało się
znaleźć sytuacje skrajne z jednej i drugiej strony – zarówno brak sejmowych
konkurentów, jak i całkowitą ich dominację. Można zinterpretować to w ten
sposób, że partie sejmowe częściej zapewniają konkurencję w walce o znikomym prawdopodobieństwie sukcesu. Zapewne dlatego, że promują kandydatów
z myślą o przyszłych wyborach, budują swoją tożsamość czy wreszcie podtrzymują lojalność swoich stałych wyborców. Tego typu motywacje przeważają
na rzecz startu w wyborach pod szyldem takiej partii także i w sytuacji, gdy
szanse na sukces wydają się niewielkie. Natomiast jeśli pozycja inkumbenta
jest wątpliwa, a jego rządy wzbudzają niezadowolenie i potrzebę zmiany, wtedy
pojawiają się również inni aktorzy. Walczą oni już nie po to, żeby zaistnieć, ale
o zwycięstwo. Skoro zaś walczą o zwycięstwo, to starają się wpasować w realia lokalnej polityki, z których wynika, że partie sejmowe to nie tylko atut,
ale i obciążenie w rywalizacji. Warto zatem zapewnić sobie ich nieoficjalne
poparcie lub ciche przyzwolenie (związane chociażby z brakiem kontrkandydatów), co zwiększa szanse odniesienia sukcesu przez pretendenta. Rosną one
bowiem wraz z rezygnacją z oficjalnego kandydowania pod szyldem sejmowej
partii. Jak widać na wykresie, nie jest to zmiana skokowa, ale nadal wyraźna.
Pokazuje to po raz kolejny, że zależności pomiędzy sejmowymi tożsamościami i przynależnością do ogólnopolskich organizacji politycznych a sukcesem
startu w wyborach lokalnych tworzą skomplikowany i niejednoznaczny wzór,
w którym występują wyraźne sprzeczności.
2.7.6. Rządzący i opozycja

Generalnie dominującym wzorem w wystawianiu kandydatów przez
sejmową opozycję i koalicję rządzącą w 2014 roku była rozłączność zabiegów. To znaczy, że w szczególności PO i PSL zazwyczaj nie wystawiały kandydatów przeciwko sobie, chociaż zdarzały się wyjątki. Po stronie opozycji
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nie dochodziło już do takiej koordynacji. W miejscach, w których swoich
kandydatów wystawiało SLD, z reguły pojawiali się również kandydaci PiS,
natomiast w jednym przypadku, w Ryglicach, doszło do specyficznej sytuacji,
w której przeciwko urzędującej pani burmistrz, będącej członkinią PiS, wystartował pretendent również należący do PiS. Inna nietypowa sytuacja (tym
razem po stronie koalicji) miała miejsce w Proszowicach, gdzie urzędujący
burmistrz z PSL wystartował pomimo utraty poparcia ugrupowania, które
wycofało je ze względu na jego zły stan zdrowia. Wystartował on z własnego
komitetu, a w danych PKW figurował jako członek PSL, pomimo tego, że partia
ta miała już drugiego, oficjalnego kandydata na stanowisko burmistrza. Żaden
z tych kandydatów, podobnie jak w przypadku Ryglic, nie wszedł do drugiej
tury, chociaż takowa się w tych miastach odbyła – co jeszcze raz pokazuje, jak
niebezpiecznym dla każdej siły politycznej może być kłopot z koordynacją
kandydatów wystawianych w wyborach lokalnych.
Warto spojrzeć też na to, jak wyglądały strategie wystawiania kandydatów przez poszczególne siły w zależności od tego, jaką opcję reprezentował
inkumbent.
Tabela 15. Matryca konkurencji w wyborach burmistrzów w badanych 43 miastach
Inkumbent
Pretendent

PO/PSL

PiS

LOK

PO/PSL

21%

60%

30%

PiS

95%

20%

85%

SLD

32%

0%

10%

LOK

79%

100%

80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Najprostsza sytuacja miała miejsce w przypadku związków inkumbenta
z koalicją rządową. We wszystkich takich przypadkach siły opozycyjne wystawiły w wyborach swoich kandydatów. Zatem komplet 18 inkumbentów partii
rządzącej wystartował, mając wśród konkurentów przedstawicieli sejmowej
opozycji. W 3 przypadkach pojawili się również pretendenci z obozu rządowego, przy czym każdy z nich należał do innej grupy pod względem ostatecznego
wyniku wyborów. Jeżeli chodzi o inkumbentów związanych z PiS (SLD nie
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miało żadnego inkumbenta), takich przypadków zaistniało tylko 5. W 3 z nich
pojawił się pretendent ze strony partii opozycyjnych, zaś w 2 takiego kandydata
zabrakło. Natomiast jeśli chodzi o inkumbentów komitetów lokalnych, w 85%
przypadków wyłonił się pretendent ze strony sejmowych partii opozycyjnych,
zaś kandydatów związanych z którąś z partii rządowych zaobserwowano w 30%
miast. Widać zatem wyraźną gradację, zwłaszcza w przypadku partii opozycyjnych, które najmocniej konkurują z władzami lokalnymi związanymi z rządem,
a rywalizują nieco słabiej w przypadku inkumbentów z partii lokalnych. Natomiast wobec własnego obozu wystawianie pretendentów przez którąś z partii
sejmowej opozycji przeciwko sobie nawzajem nie stanowi zupełnie reguły.
Podsumowaniem wreszcie takich zestawień w matrycy pokazującej wyniki
inkumbentów jest pytanie o to, kto ostatecznie wygrał wybory w poszczególnych rodzajach jednostek. Patrząc na łączny wynik, nieomal połowa zwycięstw
została odniesiona przez kandydatów związanych z partiami sejmowymi.
W 22 na 43 przypadki byli to kandydaci partii lokalnych. Właśnie kandydaci
partii lokalnych częściej wygrywali jako pretendenci niż inkumbenci. 2/3 zwycięstw pretendentów to wygrane kandydatów lokalnych. Jeśli chodzi o podział
partii sejmowych na linii rząd-opozycja, to zdecydowana przewaga występuje
w przypadku zwycięstw odniesionych już w pierwszej turze. 60% takich sukcesów to kandydaci związani z partią rządzącą, zaś tylko 7% takich zwycięstw
okazało się udziałem kandydatów związanych z sejmową opozycją. W pozostałych kategoriach siły już bardziej się wyrównują. Chociaż dane te trudno
traktować jako dowód na jakieś głębsze zależności, to jednak daje to pewien
zarys problemu. W każdym razie żadna ze stron – ani partie rządzące, ani
opozycyjne, nie wyróżniają się w przypadku sukcesów inkumbentów. Jedna
i druga strona odnosiła sukcesy w walce z inkumbentami. Obie strony zwyciężały również, broniąc pozycji inkumbentów, gdy dochodziło do drugiej tury.
Jeżeli potraktować łącznie wszystkich zwycięzców związanych z partiami
sejmowymi, warto jeszcze rozróżnić dwa przypadki – jawnego startu z komitetów partii sejmowych oraz z komitetów lokalnych z ukrytą więzią z partiami
sejmowymi. W tym zestawieniu nieznaczną przewagę wśród ogółu zwycięzców
zyskują kandydaci z ukrytą tożsamością. Stanowią bowiem 30% wszystkich
zwycięzców względem 19% zwycięzców jawnych. Ta niewielka przewaga
to efekt przede wszystkim sukcesów inkumbentów bez jednoznacznej więzi
z partiami sejmowymi. Natomiast w przypadku zwycięskich pretendentów
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nie zachodzi sytuacja analogiczna, zważywszy na niewielkie liczebności tego
typu sytuacji. Dopełnieniem tego obrazu jest porównanie liczby kandydatów,
którzy byli wystawiani w poszczególnych kategoriach przez koalicję rządzącą
i partie opozycyjne. Pomimo prostej zależności miedzy liczbą pretendentów
wystawianych przez poszczególne siły a prawdopodobieństwem sukcesu, ilość
nie przekłada się na jakość.
2.7.7. Wyniki pierwszej tury i zaplecze w radzie miasta

Warto przyjrzeć się też zróżnicowaniu (i jego skali) poparcia dla inkumbentów i pretendentów w zależności od ostatecznego wyniku głosowania.
Jeśli chodzi o same wyniki inkumbentów, to układają się one w prosty wzór.
Przeciętne poparcie dla inkumbentów, którzy przegrali w 1 turze wyborów,
wynosiło średnio 24%; dla przegranych w 2 turze 35%; dla wygranych w 2 turze 43% i dla wygranych w 1 turze 62%. W przypadku pretendentów kierunek
zależności jest oczywisty – to zależność przeciwna, natomiast jest już ona wyraźnie słabsza. Jeśli chodzi o pretendentów pokonanych już w 1 turze, bierze
się pod uwagę wyniki najlepszych pretendentów. Były to wyniki nieznacznie
lepsze niż inkumbentów pokonanych w 1 turze, czyli 26-27%. Natomiast
przegrani w 2 turze mieli tylko nieznacznie wyższe poparcie, średnio jedynie 28%. Widoczna staje się zatem wyraźna przewaga inkumbentów, którzy
wygrali w 2 turze – startowali średnio z 15% przewagą poparcia w stosunku
do najlepszych pretendentów przed 2 turą. Natomiast odnośnie pretendentów
zwycięskich w 2 turze, średnia ich poparcia wynosiła 34%. Była zatem o 1 pp.
niższa niż średnie poparcie dla inkumbentów, których tacy pretendenci pokonali w 2 turze. Średnie poparcie najlepszych pretendentów w tych przypadkach,
kiedy inkumbent przegrał w pierwszej turze, wynosiło 46,5%. Należy pamiętać,
że w połowie przypadków była potrzebna druga tura, zaś w połowie wybory
rozstrzygnięto w pierwszym głosowaniu.
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Tabela 16. Średnie poparcie dla kandydatów
w zależności od statusu i sytuacji w mieście

Nowi inkumbenci

Starzy inkumbenci

Wszyscy razem

Los inkumbenta

Przegrani

Wygrani

Razem

komitet

w 1 turze

w 2 turze

w 1 turze

w 2 turze

inkumbent

27,8

35,8

42,3

62,6

pretendent

55,3

33,6

29,1

23,3

33,5

inni

17,0

30,5

28,6

14,0

20,8

inkumbent

19,4

35,3

44,5

61,5

41,4

pretendent

35,6

34,9

27,4

30,6

32,6

45,7

inni

45,0

29,8

28,0

7,9

26,0

inkumbent

24,0

35,5

43,3

62,2

43,7

pretendent

46,5

34,4

28,4

26,2

33,1

inni

29,4

30,1

28,3

11,6

23,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

W jednym miejscu wyraźnie różnicuje się sytuacja starych inkumbentów,
wielokadencyjnych burmistrzów, i tych, którzy swój mandat zdobyli po raz
pierwszy w 2010 roku. Z jednej strony wielokadencyjni burmistrzowie zdobyli
wyraźnie niższe poparcie, średnio poniżej 20%, w stosunku do tych, którzy
w 2010 roku zdobywali mandat po raz pierwszy – uzyskali oni średnio 28%
głosów. Ale największa różnica dotyczy wyniku pretendentów, którzy zdobyli
w tej grupie ponad 55% głosów, a pretendenci walczący z wielokadencyjnymi
burmistrzami zdobywali średnio 35,5% głosów. Nie była to zatem liczba istotnie różna w stosunku do najlepszych pretendentów startujących przeciwko
najmocniejszym inkumbentom. W przypadku nowych inkumbentów ich
najgroźniejsi oponenci mieli wyraźnie słabsze poparcie, poniżej 25%, chociaż
poparcie dla samych inkumbentów nie różniło się nieomal wcale w zależności
od tego, ile kadencji sprawowali swój urząd. Z jednej strony widać zatem dość
naturalny wzór, w którym inkumbent i najsilniejszy pretendent tworzą naczynia połączone. Jednak istotną rolę odgrywają w takiej sytuacji także inni kandydaci. Widać wyraźnie, że wobec osłabienia wielokadencyjnego burmistrza
pojawia się większa liczba konkurentów, którzy starają się zająć jego miejsce.
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Zjawisko takie okazuje się przy tym wyraźnie słabsze w przypadku nowych
inkumbentów, którzy rozpoczęli sprawowanie władzy w 2010 roku.
Poparcie dla obozu władzy ma też drugi wyraz, mianowicie w liczbie mandatów zdobywanych przez komitety inkumbentów i ich głównych przeciwników oraz tych, którzy startowali w innych komitetach. Wyniki takie układają
się z podobny wzór, jak ma to miejsce w przypadku samego głosowania na włodarzy, choć da się zauważyć również pewne istotne różnice.
Tabela 17. Średni udział w mandatach rady miejskiej dla komitetu
kandydata w zależności od statusu i sytuacji w mieście

Sytuacja w mieście
Nowi inkumbenci

Starzy inkumbenci

Wszyscy razem

Los inkumbenta

Przegrani

komitet

w 1 turze

Wygrani
w 2 turze

w 1 turze

Razem
w 2 turze

inkumbent

24,2

37,0

54,5

63,0

47,4

pretendent

46,5

13,9

31,4

14,2

24,1

inni

29,3

49,1

14,0

22,9

28,4

inkumbent

15,7

41,0

54,5

73,0

47,5

pretendent

34,0

20,3

11,1

14,4

19,9

inni

50,2

38,8

34,4

12,6

32,6

inkumbent

20,4

39,3

54,5

67,0

47,5

pretendent

41,0

17,6

22,7

14,3

22,2

inni

38,6

43,1

22,8

18,8

30,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Generalnie rzecz biorąc, wzór występujący w przypadku głosowania na włodarza powtarza się w podziale mandatów w radach gmin, ale bardziej wyostrzony. Procent mandatów zdobywanych przez komitet włodarza jest wyraźnie
wyższy we wszystkich przypadkach poza porażkami w 1 turze. W sytuacji
przegranej inkumbenta w pierwszej turze odsetek zdobywanych mandatów
okazuje się niższy niż procent głosów zdobywanych przez samego włodarza.
Drugą stronę tego zjawiska stanowi sytuacja komitetów najlepszych pretendentów. Mają one wyraźnie mniejszy udział w mandatach niż partycypacja ich
liderów w głosach. Wiąże się to z regułami wyborczymi i wprowadzonymi okręgami jednomandatowymi w systemie FPTP, który rozdziela nagrody w sposób
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wyostrzający poparcie dla zwycięskiego ugrupowania. Tyle tylko, że takiego
zjawiska nie widać w przypadku sukcesów pretendentów, kiedy pokonali oni
inkumbent już za pierwszym razem. Można zauważyć, że o ile przeciętny
kandydat na włodarza zdobył większy procent głosów niż ci z inkumbentów,
którym niepotrzebna była do zwycięstwa druga tura, o tyle odsetek mandatów
zdobywanych przez ich komitety jest wyraźnie niższy niż w wypadku takich
zwycięskich inkumbentów. Można dostrzec tutaj dwa warte uwagi zjawiska.
Pierwszy z nich to właśnie sytuacja pretendentów pokonujących inkumbentów
już w 1 turze. Ich udział w zwycięstwie w radzie ponad dwukrotnie przewyższa
wkład tych pretendentów, którzy wygrali z inkumbentem dopiero w 2 turze.
W przypadku wszystkich pozostałych pretendentów poparcie ich komitetów
w radzie jest wyraźnie niższe od ich osobistego poparcia.
W związku z opisaną sytuacją można przedstawić następującą hipotezę
wyjaśniającą. Pokonanie inkumbenta w pierwszej turze nie jest indywidualnym osiągnięciem pretendenta, tylko efektem powstania wyraźnego obozu
konkurencyjnego względem partii władzy, który potrafi wystawić w wyborach
rady gminy reprezentację odnoszącą spektakularny sukces. Natomiast wyraźnie słabsze wyniki komitetów pretendentów niż ich samych mogą sugerować,
że łatwiejszy pierwszy krok to znalezienie indywidualnego pretendenta. Ale
stworzenie już wokół niego ugrupowania opozycyjnego, które będzie mieć silnych kandydatów w wyborach rady i stanie się drużyną mierząca się z lokalną
partią władzy, wymaga dużo większego wysiłku. Widać też, że w przypadku
lokalnych partii władzy sam włodarz jest zapewne atutem i ośrodkiem kondensacji, ale też sprawia wrażenie najsłabszego ogniwa, względem którego
najłatwiej zmobilizować konkurencję. Być może znacznie trudniej zorganizować opozycję w wyborach do rady gmin niż w bezpośrednich wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tym samym wybory do rady miejskiej
mogą stanowić element pewnego buforu, który obciąża sytuację nowej władzy
i sprawia, że zwycięstwo w przypadku inkumbenta nie oznacza tego samego
sukcesu co w odniesieniu do pretendenta. Natomiast za wygraną inkumbenta
stoi zazwyczaj zwycięstwo jego komitetu i bardzo często zdobycie samodzielnej
większości w radzie – z reguły większości wręcz miażdżącej, z jednym radnym
opozycji. Zwycięstwo pretendentów w wyborach włodarza niejednokrotnie niesie ze sobą konfrontację z radą gminy, w której przewagę (czasem bezwzględną
większość) mają radni związani z poprzednim obozem władzy. Tym samym
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alternacja władzy nie następuje za jednym zamachem. Można traktować to jako
pozytywny element balansu, gdyby nie świadomość, że w wielu przypadkach
kolejnymi krokami jest próba przeciągnięcia starej partii władzy na stronę
nowego obozu rządzącego. Może się do odbywać dzięki korzyściom, które
niekoniecznie muszą prowadzić do zysku z perspektywy dobra wspólnego,
przykładem zatrudnianie członków rodziny w podległych gminie instytucjach
czy samych radnych w innych instytucjach powiązanych z obozem władzy.
2.7.8. Losy osieroconych radnych

Przykładem specyficznej roli lokalnych partii władzy i ich znaczenia dla rywalizacji politycznej ma prześledzenie losów radnych, dla których wydarzenia
polityczne ułożyły się w specyficzny wzór. Chodzi mianowicie o takich radnych,
którzy w wyborach 2010 roku startowali z komitetu inkumbenta i oni osobiście zdobyli mandat radnego, ale lider ich obozu politycznego przegrał walkę
o reelekcję. Tym samym znaleźli się w radzie gminy w obliczu nowego wójta.
Pojawia się więc ciekawe pod względem wyników badawczych pytanie, jaki był
ich los w następnych wyborach. Przewidziano trzy możliwe scenariusze wydarzeń w przypadku startu w kolejnych wyborach. Pierwszy przypadek to sytuacja wpisująca się w logikę podziału na rządzących i opozycję. Taki radny
pozostający w opozycji startuje z komitetu stworzonego wokół najgroźniejszego
kontrkandydata inkumbenta, czyli głównego pretendenta do objęcia urzędu
w przypadku pokonania dotychczasowego włodarza. W drugim scenariuszu
radny przyłącza się do obecnego obozu władzy i w kolejnych wyborach ponownie startuje z komitetu inkumbenta, przy czym jest to już inny inkumbent
– w myśl zasady: „Umarł król. Niech żyje król”. Możliwe jest też wypadniecie
takiego radnego poza główną oś podziału, czyli start z innego komitetu niż
te związane z inkumbentem lub głównym pretendentem.
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Wykres 3. Start w wyborach 2014 radnych z komitetów
inkumbentów przegranych w wyborach 2010.
inkumbent

33

LOK

PO

9

PIS

10

SLD

pretendent

13

36

PSL

inne

54

17

47

19

72

2

88

53

14

33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW

Tak skomplikowane losy dotyczą tylko niewielkiej części radnych, gdyż
zależą od okoliczności zewnętrznych. Pomimo tego układają się one w bardzo
ciekawe wzory. W skali całego kraju radnych, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, było 1723. Tej liczby nie można określić mianem marginalnej, choć biorąc
pod uwagę ilość wszystkich radnych gminnych, nie jest to też szczególnie duży
udział – zważywszy też na procent przegranych reelekcji (stanowiący tutaj
poważne ograniczenie) oraz chęć ponownego startu. Zdecydowana większość
przypadków to radni komitetów lokalnych partii władzy, choć znacząca część,
niemal 400 radnych, należy do czterech partii sejmowych z perspektywy wyborów 2010 i 2014 roku. Z kolei spośród nich ponad połowa to radni PSL, chociaż
radnych dwóch głównych partii – PO i PiS – znalazło się w obu przypadkach
ponad 50. Najmniejszą kategorię stanowią radni SLD, liczący łącznie 36.
Zabiegi o reelekcje radnych układały się specyficznie. Ponad połowa, chociaż była to niewielka przewaga, wpisała się w standardowy model rywalizacji,
czyli w kolejnych wyborach po 4 latach startowała z komitetu, który popierał głównego pretendenta na urząd włodarza gminy. Ale 1/3 z całej grupy
startowała już z nowego obozu władzy. Widać zatem bardzo wyraźnie dwa
wzory. Pierwszy to uporządkowanie sceny politycznej i jednoznaczny podział
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na rządzących i opozycję z perspektywy alternacji władzy. W ramach drugiego partia władzy rekonfiguruje się i po każdej alternacji jest tworzona od początku – również z wykorzystaniem personalnego zasobu poprzedniej partii
władzy. Dla radych osieroconych przez przegranego włodarza przyłączenie się
do nowego obozu władzy stanowi znaczący punkt w menu dostępnych możliwości. Chociaż uśredniony wynik dla wszystkich partii sejmowych zbliża się
do wyniku komitetów lokalnych, to w obrębie samej grupy partii obserwuje się
wyraźne różnice. Szczególnie uwidaczniają się dwie największe partie, PO i PiS,
w których zdecydowana większość radnych w kolejnych wyborach przynależy do głównego obozu opozycyjnego. Tylko (albo może aż) 10% przyłącza
się do nowego obozu władzy. Niewielkie, 30-osobowe grono członków SLD
znalazło się na przeciwległym biegunie skali, mając zdecydowanie wyższy niż
średni współczynnik tych, którzy wystartowali z list nowego obozu władzy.
Proporcje w odniesieniu do tej partii okazują się dokładnie odwrotne w stosunku do całego zbioru.
W przypadku gmin Małopolskich taka sytuacja dotyczyła 133 radnych.
Ponad 100 z nich to radni komitetów lokalnych, a tylko 24 to radni partii sejmowych – wyłącznie dwóch, czyli PSL i PiS, w podobnych proporcjach.
Wykres 4. Start w wyborach 2014 radnych z komitetów inkumbentów
przegranych w wyborach 2010 w miastach Małopolski.
inkumbent

40

LOK

PIS

7 0

PSL

10

inne

pretendent

12

48

93

10

80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW
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W przypadku lokalnych komitetów wzór przypomina ten ogólnopolski,
chociaż nieznacznie przesunięty w stronę partii władzy. Nieco mniej niż połowa
radnych należała w kolejnych wyborach do obozu opozycyjnego, a nieco więcej
niż w pozostałej części kraju współtworzyło nową partię władzy. Natomiast
w przypadku obu partii parlamentarnych, chociaż mówimy o niewielkiej liczbie
głosów, wzór pozostawania w opozycji okazał się silniejszy niż w całym kraju.
Takie zestawienie jest kolejnym elementem obrazu pokazującego złożone
wzory lokalnej alternacji władzy i znaczenia partii władzy w wyborach samorządowych. Wskazuje, że z jednej strony w wyborach lokalnych obserwujemy
standardowy ruch wahadła prowadzącego do alternacji władzy. Z drugiej zaś
ujawniają się też czynniki idące w przeciwnym kierunku, czyli odtwarzania
partii władzy. Widać, że ogólnopolskie partie polityczne, pewne swojej pozycji,
stanowią mocniejszą podstawę organizacyjną alternacji władzy niż lokalne komitety, które w istotnie większym stopniu ulegają dekompozycji w przypadku
partii władzy, a ich członkowie znajdują drogę porozumienia z nowym obozem.
Chociaż obraz ten nie można określić mianem jednoznacznego. Warto ponadto
pamiętać, że takie przekształcenia wymagają obustronnej gotowości do zmiany
konfiguracji. Po stronie członków przegranego obozu władzy wymaga to chęci
przyłączenia się do nowego stronnictwa, zaś w odniesieniu do nowych zwycięzców konieczna staje się chęć otwarcia na członków poprzedniej partii władzy.
Oczywiście można to uzasadnić kooptacją członków starej elity przez zwycięską
kontrelitę, docenieniem osobistych kompetencji i świadomością, że podziały
nie muszą być szczególnie ostre. Ale też widoczna różnica pomiędzy lokalnymi partiami a silnymi, ogólnopolskimi partiami pokazuje, że ogólnokrajowe
tożsamości, chociaż wcale nie impregnują obozu władzy na rekonfigurację
po wyborach, to jednak są elementem stabilizującym podział na rządzących
i opozycję w kolejnych wyborach.

2.8. Podsumowanie
Ogólny obraz wyłaniający się z przedstawionego zestawienia danych pokazuje całą paletę odcieni i wzorów, w które układa się rywalizacja polityczna.
Łatwo dostrzec miejsce dla partii sejmowych, ale też nie widać, by uzyskiwały
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one lub traciły jakąś szczególną przewagę w takiej rywalizacji. Gra w trójkącie
tworzonym z jednej strony przez ugrupowania władzy lokalnej, a z drugiej
przez związki z partiami sejmowymi należącymi do opozycji bądź rządzącymi w skali kraju jest grą, która w każdej miejscowości zyskuje swoją własną
konfigurację. Można postawić jednak następującą tezę. Zaangażowanie ogólnopolskich partii sejmowych w lokalną rywalizację stanowi coś, co w istotnym stopniu przyczynia się do jej strukturyzacji. Można to ująć w ten sposób
– z pomocą partii sejmowych łatwiej wystartować w wyborach. Także w takiej
sytuacji, w której przewaga urzędującego włodarza wyraźnie się zaznacza
w poparciu społecznym. Należy pamiętać, że może ona mieć zarówno zdrowe
podstawy w skutecznym zarządzaniu miastem, jak i zdaniem niektórych, może
być wynikiem klientyzmu i nadużyć władzy. Czym innym jest jednak samo
pojawianie się konkurencji, a czym innym jej skuteczność. W tej dziedzinie nie
widać istotnej przewagi, jaką miałby zapewniać start z wyraźną więzią łączącą
kandydata z partiami sejmowymi. Można oczywiście traktować to jako wyłącznie przejawy, a nie przyczyny zjawisk społecznych. Konkurencyjna hipoteza
mówi, że jeśli wyraźnie słabnie siła inkumbenta i wywołuje on niezadowolenie
społeczne, konflikty czy brak nadziei na poprawę jakości rządzenia, następuje
mobilizacja lokalnych zasobów społecznych. To po stronie lokalnej organizacji
pojawia się realna kontrelita, która potrafi doprowadzić do zmiany władzy. Jeśli
natomiast nie ma takiego znaczącego niezadowolenia, to tym, co podtrzymuje
konkurencję i parę pod kotłem lokalnej demokracji, są ogólnopolskie partie
polityczne, które inwestują swoje zasoby w budowanie lokalnej pozycji.
Z kolei w przypadku inkumbentów widać, że zaangażowanie czy wyraźne
związki z partiami sejmowymi mogą prowadzić do wyostrzenia rozstrzygnięć.
Z jednej strony, w przypadku najsilniejszych inkumbentów, pojawi się szybsze
zwycięstwa – co najprawdopodobniej wiąże się z ograniczeniem konkurencji
ze strony sejmowych partii. Ale z drugiej strony gdy lokalny podział na rządzących i opozycję nałoży się na podziały ogólnopolskie w efekcie otrzyma się
szybsze i bardziej jednoznaczne porażki,. Można oczywiście też przedstawić
konkurencyjną hipotezę, wedle której fakt powiązań z sejmowymi partiami
politycznymi nie tyle przesądza o silne kandydatów, co siła kandydatów decyduje o tym, że stają się oni atrakcyjni dla ugrupowań politycznych rządzących
w skali województwa, kraju czy też aspirujących do takich rządów. Dopiero
takich kandydatów, którzy cieszą się niepodważalną pozycją lokalną w swoich
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miejscowościach, próbuje się ściągać na listy wyborcze do sejmiku, rady powiatu czy nakłania ich do wstępowania do ugrupowań politycznych i tym samym
pokazywania swoich związków z takimi formacjami.
Jednak całe to zjawisko raz jeszcze pokazuje, że podziały w skali lokalnej
nie wpisują się w stereotypy, wedle których wybór władz lokalnych nie ma nic
wspólnego z ogólnokrajową polityką. Lub też, patrząc na przeciwległy biegun, jego nieuchronne zdominowanie przez ogólnokrajowe podziały okazuje
się tylko kwestią czasu. W 2014 roku w wyborach lokalnych, w warunkach
zmiany równowagi pomiędzy rządem a opozycją w stosunku do poprzednich
wyborów sejmowych, miała miejsce krzyżująca się z podziałami krajowymi
równowaga stabilności i zmiany. Powiązania z sejmowymi tożsamościami grają
rolę czynnika o niepodważalnym znaczeniu. W każdej miejscowości z osobna
te same elementy układają się w inny sposób, tworząc wyjątkowe konfiguracje.
Zarówno obywatele, dziennikarze, jak i badacze opisujący taką rzeczywistości
muszą zatem zachowywać ostrożność i nie ulegać pokusie wpasowywania tak
bogatego zjawiska w zbyt proste schematy. Nie znaczy to jednak, że lokalna
polityka oznacza świat zupełnego chaosu. Można w niej dostrzec wzory, z czego
najważniejszy mówi właśnie o równowadze pomiędzy rządzącymi a opozycją
w obu rozumieniach – sejmowym i lokalnym.
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3.1. Znaczenie, tradycja i założenia badawcze

analiz zawartości krakowskiej prasy
codziennej prowadzonych w kontekście
wyborów samorządowych
Zdolność tradycyjnych mediów drukowanych, ukazujących się regionalnie
i lokalnie, do wpływania na wydarzenia polityczne i kształtowania ich przebiegu ulega w ostatnich latach znacznej redukcji. Dzieje się tak z kilku powodów.
Wśród najważniejszych przyczyn wskazać należy przekształcenia dokonujące
się na rynkach medialnych. Dotyczy to zarówno zmieniającej się hierarchii
poszczególnych typów samych mediów (bardzo dynamiczny rozwój mediów
internetowych, a w konsekwencji i komunikacji politycznej dokonującej się
za ich pośrednictwem), jak i ich struktury własności (m.in. przejmowania i łączenia regionalnych tytułów przez duże międzynarodowe koncerny medialne),
a wreszcie i jakości przekazu, za który odpowiedzialny jest ogólnie panujący
na rynku mediów trend do tabloidyzacji przekazu, przejawiający się w jego
postępującym upraszczaniu i wzroście poziomu jego urozrywkowienia. Mimo
że regionalne i lokalne tradycyjne media drukowane systematycznie tracą
swoją pozycję jako główne źródło informacji i wiadomości lokalnych, nadal
pozostają one jednak ważnym filtrem i selekcjonerem informacji politycznej
(w tym tej pochodzącej ze źródeł internetowych), która ostatecznie przedostaje
się do opinii publicznej.
Tradycyjne media drukowane ustanawiają zatem agendę tematyczną, czyli
w znaczącym stopniu decydują o tym, o czym mówi się lokalnie. Jest to spowodowane tym, że lokalni dziennikarze prasowi nierzadko współpracują z kilkoma redakcjami, a poza tym często komunikują w nowych mediach także
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na własną rękę (np. prowadząc własne blogi). Zwykle posiadają oni również
rozbudowane kontakty osobiste w lokalnym środowisku medialnym. Co więcej,
poranny przegląd prasy pozostaje stałym elementem pracy dziennikarzy i niezmiennym punktem w ramówkach programowych wielu stacji radiowych i telewizyjnych. Nie należy także zapominać o tym, że do grupy stałych czytelników
prasy lokalnej należą poza tym również doświadczeni politycy samorządowi.
Wczytując się w doniesienia prasowe, słuchając poranków radiowych i pierwszych wydań wiadomości telewizyjnych, stale monitorują oni sferę publiczną,
przygotowując się na ewentualność zabrania głosu w sprawach podejmowanych przez media w ich przekazie. Na podstawie doniesień mediów lokalnych
włodarze miast i radni mogą wreszcie oceniać także poziom potencjalnego
zainteresowania społecznego zainicjowanymi przez nich tematami oraz reakcje
na swoje wypowiedzi. Media lokalne dostarczają im również informacji na temat opinii oraz propozycji innych polityków w danej kwestii. W tym kontekście
media lokalne można traktować więc jako swoisty barometr nastrojów w społecznościach lokalnych. Przekazy prasowe odzwierciedlają reakcje i nastawienie mieszkańców (w tym samych dziennikarzy) do podejmowanych kwestii
i prezentowane przez polityków propozycje rozwiązań problemów lokalnych.
Treść niniejszego rozdziału stanowi omówienie wybranych wyników ilościowej i jakościowej analizy zawartości krakowskiej prasy codziennej, wykonanej – w odniesieniu do jej przekazu publikowanego w okresie wyborów
samorządowych – już po raz trzeci. Badania dotyczące przekazu wyborczego
z roku 2014 są zatem kontynuacją analiz prowadzanych uprzednio w latach
2006 i 2010 i jako takie mają charakter unikatowy, także z uwagi na dość szczególny charakter krakowskiego rynku mediów.
Małopolska jest jednym z największych w kraju regionalnych rynków medialnych, na którym lokalne tytuły rywalizują z prasą ogólnopolską. Przez kilka
dekad należała do tzw. regionów trzytytułowych, który wyróżniały ponadto
poziom sprzedaży i zasięg czytelnictwa oraz nietypowa struktura własności.
Do 2013 roku rynek polskich dzienników regionalnych był zdominowany
przez dwa koncerny: grupę Polskapresse (polska filia niemieckiej Verlagsgruppe Passau) oraz Orkla Press Polska, która w lecie 2006 roku została przejęta
przez brytyjski fundusz Mecom i działała pod szyldem spółki Media Regionalne. W 2013 roku Polskapresse odkupiła Media Regionalne od Mecomu.
Pod koniec roku dostała zgodę UOKiK (po niewielkiej korekcie – musiała
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odprzedać tylko lubelski „Dziennik Wschodni”). Obecnie na polskim rynku
dzienników regionalnych dominuje zatem jedna firma, działająca pod nazwą Polska Press Grupa (w miejsce Polskapresse). Media Regionalne istnieją
jeszcze jako podrzędny podmiot w ramach PPG, ale integracja ich struktur
w koncernie jest daleko posunięta. Od 2007 roku do grupy Polskapresse należy
„Gazeta Krakowska”. Do lipca 2011 r. „Dziennik Polski” pozostawał niezależny
(Polskapress posiadała jedynie 25% udziałów w spółce).
Jeśli chodzi o zasięg czytelnictwa, można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze w okresie wyborów samorządowych z 2006 r. w Małopolsce utrzymywał
się, ukształtowany w okresie PRL, podział między czytaną w terenie „Gazetę
Krakowską” oraz inteligenckim „Dziennikiem Polskim”. Równolegle do nich
funkcjonował krakowski dodatek ogólnopolskiej „Gazety Wyborczej”, który
na dobre stał się elementem medialnego krajobrazu miasta, konkurującym
o lokalnych czytelników z prasą regionalną. Od wyborów samorządowych
z 2006 r. struktura małopolskiego rynku mediów drukowanych uległa natomiast zasadniczej zmianie, a jego cechą najważniejszą jest stale postępujący
spadek nakładów istniejących tytułów prasy drukowanej. Analiza zawartości
krakowskiej prasy, dotycząca przebiegu samorządowej kampanii wyborczej,
obejmuje każdorazowo przekaz trzech tytułów prasowych, tj. „Dziennika
Polskiego”, „Gazety Krakowskiej” i krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”.
„Gazeta Krakowska” jest dziennikiem regionalnym, istniejącym na krakowskim rynku prasowym od 1949 roku. W 2006 r. jej średni nakład jednorazowy
wynosił 44,3 tys. egz., a sprzedaż osiągała poziom 30,9 tys48. W 2006 r. gazeta
ta kupowana była głównie poza Krakowem, a na terenie miasta sprzedawano
średnio nie więcej niż 5-6,5 tys. egzemplarzy dziennie. W tym czasie GK była
także liderem Małopolski, biorąc pod uwagę poczytność tytułu (blisko 23%49).
15 października 2007 r. „Gazeta Krakowska” została włączona do ogólnopolskiego passauerowskiego projektu stworzonego we współpracy z londyńskim

48 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 8.03.2007).
49 Media. Reklama. Public Relations, „Press” nr 3, 2007, s.112. Dane za okres
od lipca do grudnia 2006 r.

86

Inkumbent w prasie po krakowsku

„The Times” i zaczęła się ukazywać pod nazwą „Polska Gazeta Krakowska”50.
Zmienił się układ, struktura podziału treści i wygląd tytułu. Po pierwszych
sukcesach projekt w skali kraju zakończył się fiaskiem. W 2010 r. pozostało
9 spośród 18 wydań, w tym PGK. Tytuł w obecnym kształcie bardziej przypomina układ gazety ogólnopolskiej (np. „Gazety Wyborczej”) z rozbudowaną
częścią o charakterze lokalnym. W listopadzie 2010 r. średni nakład jednorazowy „Polskiej Gazety Krakowskiej” wynosił 37,2 tys., a sprzedaż 26,4 tys. egz51.
W listopadzie 2014 r. średni nakład jednorazowy „Polskiej Gazety Krakowskiej”
spadł w stosunku do roku 2010 i wynosił 25,6 tys. egz., a sprzedaż 18,4 tys52.
„Dziennik Polski” to najstarszy tytuł w Małopolsce i pośród gazet objętych analizą. Po „Życiu Warszawy” jest w ogóle drugim najstarszym pismem
codziennym, ukazującym się w sposób nieprzerwany. Za początek istnienia
„Dziennika Polskiego” przyjmuje się styczeń 1945 roku. Na początku gazeta
nazywała się „Dziennik Krakowski”, niebawem jednak jej nazwa została zmieniona na obecną53. „Dziennik Polski” stanowi tytuł codzienny, kolportowany
głównie na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, a także regionu
rzeszowskiego. Pismo to dociera również do wszystkich większych miast Polski.
W 2006 r. średni jednorazowy nakład „Dziennika Polskiego” wynosił 75,5 tys.
egzemplarzy (wydanie niedzielne: 14,4 tys.), zaś sprzedaż 50,5 tys. egz. (wyd.
niedzielne: 7 tys.), co plasowało go przed „Gazeta Krakowską”54. Ustępował jej
jednak nieznacznie w kwestii poczytności, osiągając wynik 21,57%55. „Dziennik
50 Projekt zakładał, że tytuły w dużej mierze będą redagowane centralnie i będą
pokrywały teren całej Polski, ale zarejestrowane będą jako 18 dzienników
regionalnych.
51 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą listopada 2010 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 12.03.2011).
52 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą listopada
2014 r., www.zkdp.pl (dostęp: 12.08.2015). Więcej o „Gazecie Krakowskiej”
czytaj w: R. Filas, Gazeta Krakowska, [w:] P. Kuca, W. Furman, K. WolnyZmorzyński (red.), Dzienniki regionalne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 206-217.
53 Zob. Z. Bajka, Dziennik Polski. Historia prasy polskiej, dodatek do miesięcznika
„Press”, nr 1 (9) 2003.
54 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 8.03.2007).
55 Media. Reklama. Public Relations, „Press” nr 3, 2007, s. 112, dane za okres
od lipca do grudnia 2006 r.
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Polski”, wydawany przez spółkę Polski Dom Medialny należącą do wydawnictwa Jagiellonia56, w ostatnich latach systematycznie tracił jednak czytelników
i popadał w coraz większe kłopoty finansowe. W listopadzie 2010 r. jego średni
jednorazowy nakład spadł do 56,5 tys., a sprzedaż do 38,3 tys. egzemplarzy57.
Ostatecznie, po długotrwałych staraniach, grupa Polskapresse kupiła od wydawnictwa Jagiellonia spółkę Polski Dom Medialny. Tym samym „Dziennik
Polski” stał się obok „Polskiej Gazety Krakowskiej” drugim tytułem w rękach
tego koncernu w Krakowie. W listopadzie 2014 r. średni nakład jednorazowy
„Dziennika Polskiego” wynosił 30 tys. egz., a sprzedaż 21,5 tys. egz., co oznacza
istotny spadek względem 2010 roku58.
Jedną z konsekwencji zakupu „Dziennika Polskiego” przez wydawcę „Gazety Krakowskiej” była likwidacja mutacji lokalnych. Od czwartku 29 grudnia
2011 r. zastąpiły je wspólne strony z informacjami z różnych części województwa małopolskiego. Dotąd tytuł miał codziennie sześć mutacji: krakowską,
nowosądecką, tarnowską, podhalańską, Małopolski Zachodniej oraz dotyczącą
obszarów wokół Krakowa. Liczyły one po 8 stron każda, a obszarowo pokrywały się mniej więcej z lokalnymi wydaniami „Gazety Krakowskiej”. Obecnie
w „Dzienniku” ukazuje się każdego dnia 12 stron zawierających informacje
z różnych obszarów Małopolski, które opatrzone są wspólnym tytułem – „Kronika Małopolska”. Jesteśmy przekonani, że czytelnicy zaakceptują tę zmianę i docenią większą objętość dodatku – napisano w gazecie. W związku z likwidacją
mutacji wydawca rozstał się z częścią dziennikarzy przygotowujących informacje lokalne, ale nie poinformował, ile osób musiało zaprzestać współpracy
z redakcją. „Lokalność” jest zaspokajana dodatkowo w formie tygodniowych
dodatków do GK i do DP, które są bardzo podobne i mają identyczny zasięg
terytorialny.
Inną konsekwencją fuzji jest połączenie niektórych redakcji (np. kulturalnęj, sportowej) co skutkuje praktycznie identycznymi treściami, ukazującymi
56 Grupa Polskapresse miała 25% udziału w spółce.
57 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą listopada 2010 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 12.03.2011).
58 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą listopada 2014 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 12.08.2015). Więcej o „Dzienniku Polskim” czytaj w:
R. Filas, Dziennik Polski, [w:] P. Kuca, W.Furman, K. Wolny-Zmorzyński, op.
cit., s. 16-27.
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się na łamach obu gazet. Ciekawostką jest to, że „Dziennik Polski” i „Gazeta
Krakowska”, mimo posiadania nowoczesnej drukarni w Krakowie, drukowane
są Tychach.
„Gazeta Wyborcza” stanowi najmłodszy dziennik pośród objętych analizą.
To tytuł ogólnopolski, który powstał w 1989 r. jako platforma pierwszych demokratycznych wyborów do parlamentu. Pierwszy numer „Gazety Wyborczej”
ukazał się 8 maja 1989 r. w nakładzie 150 tys. egz. i liczył 8 stron59. Już w połowie lat 90. nastąpił tzw. zwrot dzienników ogólnopolskich w stronę lokalności.
Zjawisko to było reakcją na nasilającą się konkurencję i załamanie sprzedaży
na rynku krajowym. Daleko posuniętą decentralizację w poszukiwaniu nowych
rynków czytelniczych umożliwiły mediom drukowanym zdobycze techniki
i postęp w poligrafii. Wydawca GW – Agora, postawił nacisk na „lokalność”
niemal od samego początku. W latach 1990-1993 została zbudowana kompletna struktura 20 oddziałów i dodatków regionalnych. W połowie lat 90. ukazywały się nawet dodatki lokalne – strona tarnowska i nowosądecka. Dzięki
swoim regionalnym mutacjom GW ma unikalną strukturę dziennika łączącego
wiadomości i ogłoszenia o charakterze ogólnopolskim i lokalnym, dzięki czemu z sukcesem konkuruje o czytelnika z prasą regionalną60. W 2006 r. nakład
GW w Polsce osiągał poziom 601,7 tys. egzemplarzy, a sprzedaż wynosiła 445,3
tys. egz.61. W listopadzie 2010 r. jej nakład wynosił 442,8 tys. egz., a sprzedaż
301,1 tys.62. Średnie jednorazowe rozpowszechnianie GW w województwie
małopolskim w listopadzie 2006 roku wynosiło 33,6 tys., a w miesiącu wyborów
w 2010 roku 24,4 tys. W listopadzie 2014 r. średni nakład jednorazowy „Gazety Wyborczej” w Polsce wynosił 244,8 tys. egz., zaś sprzedaż 176,2 tys. egz.63,
co również oznacza bardzo istotny spadek względem roku 2010.
Analiza zawartości prasy krakowskiej w kontekście wyborów samorządowych w swojej części podstawowej opiera się na tak skonstruowanym
59 Superbrands POLSKA. Czołowe marki na polskim rynku – 2005, t. 1,
Superbrands Ltd., Warszawa 2005, s. 52.
60 Por. www.gazeta.pl (dostęp: 8.03.2007).
61 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 8.03.2007).
62 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą listopada 2010 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 12.03.2011).
63 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą listopada 2014 r.,
www.zkdp.pl (dostęp: 12.08.2015).
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narzędziu pomiaru, które pozwala na porównanie wyników otrzymywanych
w odniesieniu do kolejnych wyborów. Dzięki temu możliwa jest więc przede
wszystkim obserwacja ewolucji zachowań komunikacyjnych poszczególnych
tytułów prasowych (czy też mediów w ogóle) w kontekście problematyki wyborów samorządowych. Systematycznie powtarzana analiza pozwala jednak
także na rozbudowę i ciągłe uzupełnianie posiadanej bazy danych oraz zestawu
informacji dotyczących różnorakich cech przekazu krakowskich mediów drukowanych. Dzięki temu autorzy badań zyskują względną łatwość weryfikacji
(poprzez wtórną analizę danych także w odniesieniu do okresów poprzednich
kampanii) zjawisk również nowych, związanych z prezentowaną na łamach
badanych mediów grą wyborczą, a także tych jej aspektów, które w przypadku
kolejnych wyborów z różnych względów zasługują na więcej uwagi.
Naczelnym celem badań w roku 2006 było ustalenie, które z funkcji społecznych mediów dominowały w podejmowanych przez krakowską prasę działaniach komunikacyjnych towarzyszących ówczesnej samorządowej kampanii
wyborczej. Badania te wykazały wyraźnie istnienie trzech różnych typów jej
zachowań64. Otrzymane wyniki pozwoliły ponadto na analizę strategii wyborczych przyjmowanych przez poszczególne ugrupowania i komitety wyborcze,
a także stopnia mediatyzacji komunikacji politycznej na płaszczyźnie lokalnej65,
w tym poziomu atrakcyjności medialnej i stopnia dostosowania samorządowych kampanii wyborczych do wymagań logiki działania mediów66. Ostatnim
z aspektów analizy prowadzonej na podstawie wyników uzyskanych w 2006 r.
było badanie poziomu upartyjnienia medialnej komunikacji wyborczej67, który to stał się następnie motywem przewodnim badań w kolejnych wyborach
w roku 2010. Badania prowadzone w 2010 roku uwzględniały bowiem w analizie aspekt schematu prezentacji kandydatów, obejmującego przynależność
do dużej ogólnopolskiej partii parlamentarnej oraz stosunek (inkumbent versus
pretendent) do stanowiska, na które kandydowano68. Wyniki analizy zawartości
64 Typ medium informatora, typ medium animatora oraz typ medium dozorcy.
Więcej na ten temat: A. Hess, A. Szymańska, Medialny obraz wyborów
samorządowych na przykładzie krakowskich gazet lokalnych…, [w:] M. Magoska
(red.), op. cit, s. 94-96
65 Zob. A. Hess, Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej…, s. 147-172.
66 Zob. A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność medialna...
67 Zob. A. Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych…
68 Zob. M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, op. cit.
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przekazu z roku 2010 r. wskazały również dynamiczną zmianę, jaka dokonała
się w obrębie funkcji społecznych realizowanych przez poszczególne tytuły
prasowe. Wyniki badań uzyskane przy okazji tej samorządowej kampanii wyborczej pokazały bowiem, że różnice pomiędzy strategiami komunikacyjnymi
przyjmowanymi przez poszczególne zespoły redakcyjne straciły na ostrości
w stosunku do poprzednich wyborów, a w pewnych obszarach wręcz uległy
zatarciu. Ponadto w 2010 r. uzyskane wyniki analizy wskazywały, że proces
akomodacji polityki na poziomie lokalnej polityki samorządowej pogłębił
się, a poza tym przekaz mediów drukowanych w coraz mniejszym stopniu
ma charakter informacyjny. W związku z tym gazety tracą na znaczeniu jako
źródło informacji na temat wyborów69. Porównanie wyników uzyskanych
w latach 2006 i 2010 pozwoliło także na identyfikację postępującego procesu
tabloidyzacji przekazu krakowskiej prasy codziennej w odniesieniu do tematyki wyborów samorządowych zarówno w płaszczyźnie formy, jak i treści
publikacji70. Wyniki badań dotyczące wyborów samorządowych z okresu obu
kampanii wyborczych stały się także częściowo podstawą do rozważań nad
kondycją dziennikarstwa w Polsce71.
Zgodnie z tym, co napisano we wstępie do niniejszej książki, głównym
tematem badań w roku 2014 stała się natomiast rola ogólnopolskich podziałów politycznych, przebiegających zgodnie ze schematem parlamentarnego
podziału na koalicję rządzącą i jej opozycję oraz ugrupowania znajdujące
się poza tym podziałem. Celem analizy zawartości przekazu krakowskich
dzienników w tym zakresie stało się więc ustalenie, w jakim stopniu istniejący
podział na rządzących i opozycję sprzyja zdobyciu czy też utrzymaniu władzy
w kontekście wyborów samorządowych. Zagadnienie to zostało szczegółowo
przeanalizowane w odniesieniu do medialnej kampanii wyborczej dotyczącej
69 Zob. rozdział Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych
w małopolskich wyborach samorządowych, ibidem.
70 Zob. A. Hess, Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji…;
A. Szymańska, Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych
na temat wyborów samorządowych …
71 Zob. A. Szymańska, A. Hess, Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza
i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na konstruowany w mediach
obraz rzeczywistości politycznej i społecznej, [w:] Dziennikarstwo w dyskursie
politycznym, red. D. Piontek, A. Szymańska, O. Annusewicz, „e-Politikon”
12 (2014) ”.
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stanowiska prezydenta Krakowa w latach 2006, 2010 i 2014 oraz – na zasadzie
swoistego dopełnienia – do wyborów na włodarzy innych miast Małopolski
w roku 2014.
Prezentacja uzyskanych wyników badań w tym rozdziale składać się będzie
zatem z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostaną wybrane wyniki
ilościowej i jakościowej analizy zawartości, dotyczące generalnie sposobu
prezentacji tematyki wyborczej na łamach krakowskiej prasy w roku 2014,
które porównane zostaną z rezultatami badań z lat 2006 i 2010. Część druga
obejmie natomiast wyniki analizy szczegółowej dotyczącej roli i znaczenia
ogólnopolskich podziałów politycznych w małopolskich wyborach samorządowych na przykładzie wyborów na stanowisko prezydenta Krakowa. W przekazie badanych gazet w 2014 r., podobnie jak miało to miejsce w przypadku
poprzednich dwóch pomiarów, po raz kolejny zdecydowanie największym
zainteresowaniem cieszyło się współzawodnictwo wyborcze o stanowisko prezydenta Krakowa. Dlatego też rozdział przedstawi wybrane wyniki ilościowej
i jakościowej analizy zawartości, dotyczące sposobu prezentowania w przekazie
krakowskich dzienników sylwetki prezydenta Jacka Majchrowskiego (kandydat startujący w latach 2010 i 2014 r. z pozycji inkumbenta, o przynależności
politycznej poza parlamentarnym podziałem na rządzących i opozycję) oraz
jego „rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów, tj. w 2006 r. Ryszarda
Terleckiego (PiS) oraz Tomasza Szczypińskiego (PO), w 2010 r. Andrzeja Dudę
(PiS) oraz Stanisława Kracika (PO), a w 2014 r. Marka Lasotę (PiS) oraz Martę
Patenę (PO). W części trzeciej rozważania te zostaną uzupełnione o wyniki
analizy wybranych mediów elektronicznych w odniesieniu do wyborów włodarzy 34 miast Małopolski.

3.2. Medialny obraz wyborów samorządowych

w roku 2014 – wyniki porównawczej analizy
zawartości krakowskich gazet codziennych
W 2014 r. w badaniach zastosowano ten sam klucz kategoryzacyjny (por.
tabela 18) co w przypadku pomiarów w latach 2006 i 2010. W odniesieniu
do analizy jakościowej klucz w swej wersji podstawowej uwzględniał zatem
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już niejako tradycyjnie następujące kategorie tematyczne: procedury wyborcze
[PC], strategie wyborcze [SW], sylwetki kandydatów [SK], strategie promocyjne
[PR], akcje gazety [A], afery z udziałem kandydatów [AF] oraz kategorię inne
[Inne]. Zakres tematyczny kategorii procedury wyborcze [PC] obejmował
przy tym m.in.: publikacje zawierające ogólne informacje o wyborach, liczbie
wybieranych radnych, procedurach wybierania poszczególnych władz i głosowania, ordynacji wyborczej, jej nowelizacji, a także sposobach rejestracji
komitetów wyborczych, list kandydatów, terminów ich rejestracji, blokowania
list przez różne komitety, sposobach umieszczania poszczególnych kandydatów
na listach itp. Do kategorii strategie wyborcze [SW] kwalifikowano natomiast
publikacje dotyczące sposobów umieszczania poszczególnych kandydatów
na listach, taktyk wyborczych partii, zasad dotyczących rywalizacji, założeń
i celów politycznych partii, spekulacji dziennikarzy na temat taktyk partyjnych
itd. Kategoria sylwetki kandydatów [SK] mieści z kolei teksty, które prezentowały konkretnych kandydatów, przytaczały bądź komentowały ich biografie.
W kategorii strategie promocyjne [PR] uwzględniano publikacje odnoszące się
bezpośrednio do prowadzonej kampanii wyborczej, oceny kampanii w ogóle,
sposobów prowadzenia kampanii, używanych przez kandydatów i zaplecze
wyborcze, w tym partie i komitety wyborcze narzędzi i form promocji, haseł
wyborczych, także haseł programowych. Akcje gazety [A] to zaś publikacje
zawierające informacje na temat sondaży zamówionych lub przeprowadzanych przez redakcje, organizowanych przez nie sond internetowych, sond
smsowych oraz ich wyniki, a także wzmianki o wszelkich innych inicjatywach
aktywizujących czytelników. Kategoria afery z udziałem kandydatów [AF]
dotyczy publikacji prezentujących sytuacje wszelkich ewentualnych nadużyć
i podejrzeń, a także takich okoliczności związanych z wyborami, które budzą
kontrowersje. Ostatnia kategoria inne [Inne] odnosiła się do publikacji, które
zasadniczo traktowały o innych kwestiach niż wybory samorządowe, jednak
zawierały wzmiankę na ich temat. Klucz obejmował też kategorie odnoszące się
do prezentacji poziomów rywalizacji zgodnie ze strukturą jednostek samorządu terytorialnego i wybieranych w nich władz: wybory ogólnie [WB], wybory
prezydentów [PREZ], w tym wybory prezydenta Krakowa [PREZ KRK], a dalej
burmistrzów [B], wójtów [WT], do Sejmiku Wojewódzkiego [SW], rad miast
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[RM], rad powiatów [RP], rad gminy [RG], rad dzielnicowych [RD]72. Ostatnią
zawartą w kluczu w zakresie analizy jakościowej kategorią badawczą było nacechowanie przekazu, które w 2014 r. po raz pierwszy kodowano z rozbiciem
na cztery kategorie, tj. nacechowanie pozytywne, negatywne, ambiwalentne
i neutralne, ponieważ w tym zakresie koniecznym okazało się doprecyzowanie
klucza z uwagi na znaczącą obecność przekazów zawierających w swej treści
zarówno oceny pozytywne, jak i negatywne. Ponieważ jednak w przypadku
poprzednich pomiarów nacechowanie kodowane było wyłącznie w zakresie
trzech wartości (tzn. jako pozytywne, negatywne lub bez nacechowania [tzw.
nacechowanie neutralne]), a przekazy nacechowane ambiwalentnie kodowano
zarówno jako negatywne, jak i pozytywne, wyniki uzyskane w 2014 r. zostaną porównane z wynikami poprzednich pomiarów w jedynie pod względem
natężenia nacechowania w ogóle. W odniesieniu do analizy zachowań prasy
krakowskiej zastosowano również te same wskaźniki zróżnicowania dyskursu
medialnego co w przypadku poprzednich pomiarów, tj.:
1. ilościowy udział publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej
o charakterze czysto informacyjnym (czyli liczba publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej: PROCEDURY WYBORCZE [PC]);
2. ilościowy udział publikacji dotyczących poszczególnych partii/komitetów wyborczych (tzn. zawierających w swojej treści przynajmniej raz
nazwę/skrót nazwy partii);
3. ilościowy udział publikacji prezentujących jednoznaczną pozytywną
lub negatywną ocenę redakcji w odniesieniu do wydarzeń, o których
informuje i związanych tematycznie z wyborami samorządowymi;
4. ilościowy udział publikacji dotyczących kwestii kontrowersyjnych,
związanych z tematycznie z wyborami samorządowymi (kategoria
tematyczna: AFERY [AF]);
5. ilościowy udział publikacji dotyczących inicjatyw aktywizujących czytelników/wyborców do zainteresowania się lub udziału w małopolskich
wyborach samorządowych (kategoria tematyczna: AKCJE [A]). Ten
wskaźnik został minimalnie zmodyfikowany. Z uwagi na małą liczbę
72 Z uwagi na różny termin wyborów do rad dzielnic i pozostałych organów
władzy samorządowej w wyborach lokalnych, w badaniach w 2010 r.
kategoria ta występowała marginalnie, została jednak zachowana ze względu
na poprawność metodologiczną.
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tego typu inicjatyw w przypadku wyborów w 2006 r., rolę wskaźnika zróżnicowania dyskursu najlepiej spełniała liczba tych inicjatyw.
W roku 2010 r. nie tylko wzrosła liczba samych inicjatyw, ale również
aktywność komunikacyjna redakcji badanych gazet, które na swych
łamach systematycznie informowały i przypominały o nich swoim
czytelnikom. Dlatego począwszy od okresu kampanii z 2010 r., lepszym
wskaźnikiem różnicującym dyskurs mediów stał się odsetek publikacji
poświęconych tematyce inicjatyw aktywizujących czytelników.
Tabela 18. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego w badaniach
Tematyka publikacji

Poziom wyborów

Nacechowanie

WB
PC
PREZ

POZYTYWNE

SW
PREZ KRK

Kategorie analizy

B
SK

NEGATYWNE
WT

PR
SW
RM

AMBIWALENTNE

AF
RP
A
RG
Inne

BRAK

RD

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzana w roku 2006 analiza zawartości miała charakter badań
pilotażowych i jako taka miała najszersze ramy czasowe. W sumie objęła bowiem 711 jednostek wypowiedzi prasowej, zamieszczonych na łamach 187
wydań gazet, które ukazały się w okresie od 1 września do 12 listopada 2006 r.,
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czyli w okresie ostatnich 10 tygodni przed terminem pierwszej tury wyborów
samorządowych. Z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwych do poniesienia nakładów badawczych, analiza zawartości przekazu przeprowadzona
w odniesieniu do kolejnych wyborów w latach 2010 i 2014 musiała zostać
ograniczona i w roku 2010 objęła w sumie 412 jednostek wypowiedzi prasowej,
opublikowanych na łamach 60 wydań badanych dzienników, które ukazały się
między 27 października a 20/21 listopada 2010 r., to znaczy w okresie 3 i pół
tygodnia przed datą wyborów i dotyczyła 20 wydań każdej z gazet. W 2014 r.
analiza ograniczyła się natomiast do zbadania przekazu mediów w okresie
ostatnich dwóch tygodni przed datą pierwszej tury wyborów i objęła w sumie
155 jednostek wypowiedzi prasowej73, opublikowanych na łamach 33 wydań
badanych dzienników, które ukazały się w okresie od 3 do 16 listopada 2014
roku. W ten sposób analiza objęła po 11 wydań każdej z gazet (patrz tabela
19). Zakres czasowy analiz prowadzonych w poszczególnych latach jest zatem
niestety odmienny i pozwala na porównanie wyników ilościowych w odniesieniu wyłącznie do okresu dwóch tygodni przed datą głosowań (1 turą wyborów 2006, 2010 i 2014 r.). W kontekście analizy jakościowej pozwala jednak
na porównanie prezentowanych przez poszczególne tytuły prasowe zachowań
komunikacyjnych dotyczących tematyki wyborów samorządowych.
Tabela 19. Wielkość próby
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006
Liczba publikacji

256

251

204

Liczba wydań

61

65 (na 72)

61

2010
Liczba publikacji

146

159

107

Liczba wydań

20

20

20

73 Badania prasy krakowskiej zostały następnie rozszerzone o analizę 30 publikacji
pochodzących z wybranych tytułów małopolskiej prasy lokalnej (dobór
celowy) w zakresie sposobu relacjonowania kampanii wyborczych dotyczących
stanowisk włodarzy wybranych miast Małopolski (szczegóły patrz podrozdział
3.4.).
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Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2014
Liczba publikacji

45

61

49

Liczba wydań

11

11

11

Źródło: opracowanie własne

Jak widać na wykresach 5, 6 i 7, zainteresowanie krakowskiej prasy codziennej tematyką wyborów samorządowych systematycznie spada i dzieje się
tak w odniesieniu do przekazu wszystkich trzech dzienników. I choć zwykle
wszystkie trzy tytuły prasowe podejmują temat wyborów na swoich łamach
z podobnym natężeniem, to jednak z kampanii na kampanię to natężenie wyraźnie słabnie, co dobitnie świadczy o słabnącym zainteresowaniu tematyką
wyborów samorządowych.
Wykres 5. Rozkład czasowy liczby publikacji
dotyczących kampanii wyborczej w 2006 r.
GAZETA KRAKOWSKA
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Wykres 6. Rozkład czasowy liczby publikacji
dotyczących kampanii wyborczej w 2010 r.
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza
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Wykres 7. Rozkład czasowy liczby publikacji
dotyczących kampanii wyborczej w 2014 r.
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Gazeta Wyborcza
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Źródło: opracowania własne74

Wniosek taki nasuwa się w sposób oczywisty, jako że prezentowane wyniki
badań z roku 2014 dotyczą okresu, kiedy w przypadku poprzednich pomiarów
74 Zaznaczone na wykresach ramki wyróżniają każdorazowo okres ostatnich
dwóch tygodni kampanii.
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z lat 2006 i 2010 przekaz wyborczy na łamach badanych tytułów był zdecydowanie najintensywniejszy. Wartości uzyskane dla przekazu na temat ostatnich
wyborów są tymczasem niskie75. Co ciekawe, największy spadek wykazuje
w tym zakresie przekaz „Gazety Krakowskiej”, której wyniki z okresu pierwszego pomiaru przyjmowały zdecydowanie najwyższe wartości, cztery lata
później spadły w rankingu na drugą pozycję, a obecnie są najniższe. Począwszy
od 2010 r. liderem w tym względzie pozostaje natomiast „Dziennik Polski”.
Wyniki badań dotyczące ilościowego udziału publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej o charakterze czysto informacyjnym (tzn. publikacji
wyróżnionych w kategorii tematycznej procedury wyborcze [PC]) pokazują,
że przekaz badanych dzienników zachował w porównaniu do pomiaru w 2010 r.
swój walor informacyjny na niemal niezmienionym poziomie (por. tabela 21).
Najwyższy odsetek przekazów o charakterze czysto informacyjnym stwierdzono po raz kolejny w przekazie „Dziennika Polskiego”, na którego łamach
co piąta publikacja dotyczyła tej kategorii tematycznej. Nieznacznie na walorze informacyjnym stracił przekaz „Gazety Wyborczej”, w przypadku którego
w okresie ostatniej kampanii 12% przekazów dotyczyło kategorii procedury
wyborcze [PC], czyli o 2% mniej niż cztery lata wcześniej. Również o 2% wzrósł
w tym samym okresie walor informacyjny przekazu „Gazety Krakowskiej”, tj.
z 11% w 2010 r. do 13% w 2014 r. (por. tabela 20).
Tabela 20. Publikacje wyróżnione w 2014 r. w kategorii
tematycznej procedury wyborcze [PC]
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta
Wyborcza

Liczba publikacji
ogółem

45

61

49

Liczba publikacji
w kategorii PC

%

6

13%

13

21%

Źródło: opracowania własne

75 Por. tabela 31. Wielkość próby w badaniach dotyczących roli i znaczenia
ogólnopolskich podziałów politycznych w małopolskich wyborach
samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014 w następnym podrozdziale.

6
12%
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Tabela 21. Odsetek publikacji wyróżnionych w latach 2006, 2010
i 2014. w kategorii tematycznej procedury wyborcze [PC]
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Rok badań

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Odsetek publikacji
w kategorii PC

14,5%

11%

13%

37%

21%

21%

7%

15%

12%

Źródło: opracowania własne

Dopełniającym wskaźnikiem waloru informacyjności przekazu krakowskich dzienników w odniesieniu do tematyki wyborów samorządowych może
być również liczba jednostek wypowiedzi prasowej dotyczących poszczególnych płaszczyzn rywalizacji wyborczej (por. wykres 8). Jak widać, w 2014 r.
największym zainteresowaniem krakowskiej prasy codziennej cieszyły się zdecydowanie wybory na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. Odnotowano
także wyraźnie niższe niż w latach popprzednich zainteresowanie wyborami
do Rady Miasta Krakowa (por tab. tabela 23). Natężenie przekazu na temat
rywalizacji o mandat radnego miasta Krakowa zmalało we wszystkich badanych tytułach, w tym w „Gazecie Wyborczej” aż o połowę. Poza tymi dwiema
instancjami władzy lokalnej zainteresowanie prasy innymi poziomami rywalizacji wyborczej było raczej znikome. Na uwagę zasługują zaledwie wartości
uzyskane w przypadku przekazu „Gazety Wyborczej” dla Sejmiku Wojewódzkiego, a w przypadku „Dziennika Polskiego” wyborów burmistrzów. Wybory
na prezydentów innych miast (w tym miast w województwie), wójtów oraz
do rad powiatów, gmin i dzielnic cieszyły się w krakowskiej prasie raczej znikomym zainteresowaniem. Największą dysproporcję zainteresowania widać
w przekazie krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”, w przypadku którego
w badanym okresie nie odnotowano obecności żadnych publikacji dotyczących
trzech z dziewięciu poziomów rywalizacji wyborczej (por. wykres 8).
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Wykres 8. Liczba publikacji na temat wyborów do poszczególnych
instytucji samorządu lokalnego w 2014 r.
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza
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Źródło: opracowanie własne

Ta dysproporcja zainteresowania badanych tytułów prasowych wyborami
na poszczególnych płaszczyznach rywalizacji wyborczej staje się jeszcze lepiej
widoczna, jeśli uzyskane dane analizować jako odsetek wszystkich publikacji,
czyli w odniesieniu do natężenia przekazu. Po przeliczeniu uzyskanych danych
na wartości procentowe, okazuje się bowiem, że ok. 45% przekazu „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” i ponad połowa przekazu „Gazety Wyborczej”
dotyczącego wyborów samorządowych zawierało odniesienie do wyborów
na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. Szczegółowe dane zawiera tabela 22.
Tabela 22. Natężenie publikacji poświęconych poszczególnym
szczeblom władzy samorządowej w 2014 r.

Natężenie przekazów
Płaszczyzna konkurencji wyborczej

Gazeta
Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Wybory prezydenta miasta Krakowa

20

44%

28

46%

25

51%

Wybory prezydentów innych miast

3

6%

5

8%

3

6%

Wybory burmistrzów

2

4%

8

13%

-

-

Wybory wójtów

3

6%

5

8%

-

-

Wybory do Sejmiku WM

4

9%

3

5%

10

20%

Wybory do Rady Miasta Krakowa

4

9%

7

11%

5

10%

Wybory do Rad Powiatów WM

3

6%

4

7%

4

8%
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Gazeta
Krakowska

Natężenie przekazów
Płaszczyzna konkurencji wyborczej

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Wybory do Rad Gmin WM

5

11%

3

5%

-

-

Wybory do Rad Dzielnicy MK

1

2%

3

5%

2

4%

Źródło: opracowanie własne

Porównanie tych rezultatów z wynikami uzyskanymi w przypadku wcześniejszych dwóch pomiarów pokazuje, że zainteresowanie wyborami na stanowisko prezydenta Krakowa jeszcze wzrosło, choć w niewielkim stopniu,
w przypadku przekazu „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego”.
Jedynie w przypadku przekazu krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”
zainteresowanie tym poziomem rywalizacji wyborczej spadło w 2014 r. w stosunku do wyniku z roku 2010 i w odniesieniu do ostatniej kampanii wyborczej
wróciło do poziomu z okresu pierwszego pomiaru. Nadal jednak było bardzo
wysokie (por. tabela 23). Takie natężenie doniesień na temat krakowskich wyborów prezydenckich musi w konsekwencji oznaczać ograniczenie objętości
przekazu na temat wyborów do innych organów władzy samorządu terytorialnego i co za tym idzie, coraz bardziej upodabnia przekaz mediów regionalnych
do przekazu mediów ogólnopolskich.
Tabela 23. Odsetek publikacji dot. poszczególnych poziomów
walki wyborczej w latach 2006, 2010 i 2014
Rok badań
Płaszczyzna konkurencji wyborczej

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Wybory prezydenta miasta Krakowa

23

42

44

32

44

46

49

69

51

Wybory prezydentów innych miast

6

5

6

1

6

8

2

3

6

Wybory burmistrzów

6

14

4

1

5

13

4

2

-

Wybory wójtów

4

10

6

1

6

8

1

1

-

Wybory do Sejmiku Województwa
Małopolskiego

19

13

9

16

15

5

20

12

20

Wybory do Rady Miasta Krakowa

12

15

9

19

19

11

24

20

10

Wybory do rad powiatów WM

3

1

6

2

6

7

-

2

8
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Rok badań
Płaszczyzna konkurencji wyborczej

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Wybory do rad gmin WM

3

3

11

2

6

5

1

2

-

Wybory do rad dzielnicy MK

1

-

2

9

2

5

1

2

4

Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do nacechowania przekazu z kolei już niejako tradycyjnie
w 2014 r. najwięcej nacechowanych doniesień publikowano na łamach „Gazety
Wyborczej”, gdzie niemal połowa objętych badaniem jednostek wypowiedzi
prasowej zawierała nacechowanie negatywne, ambiwalentne lub pozytywne
(por. tabela 24). W przypadku „Gazety Krakowskiej” ocenę zawierały dwie
na pięć publikacji, a na łamach „Dziennika Polskiego” dwie na siedem. Warto
także podkreślić, że najniższe wartości odnotowano dla ocen pozytywnych.
Tabela 24. Nacechowanie przekazu krakowskiej prasy codziennej
na temat wyborów samorządowych w 2014 r.
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Liczba publikacji ogółem

45

61

49

Liczba publikacji
nacechowanych OGÓŁEM

%

17

38%

17

28%

23

47%

Liczba publikacji
nacechowanych POZYTYWNIE

%

4

9%

4

7%

2

4%

Liczba publikacji
nacechowanych NEGATYWNIE

%

7

16%

5

8%

10

20,5%

Liczba publikacji
nacechowanych
AMBIWALENTNIE

%

6

13%

8

13%

11

22,5%

Liczba publikacji
nacechowanych NEUTRALNIE

%

28

62%

44

72%

26

53%

Źródło: opracowanie własne

Porównanie wyników uzyskanych w odniesieniu do okresu wszystkich
trzech wyborczych kampanii samorządowych pokazuje natomiast, że w przypadku wszystkich trzech tytułów nastąpił niebagatelny wzrost natężenia
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nacechowania przekazu (por. tabela 25). W przypadku przekazu „Gazety
Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” wzrost ten wyniósł 16%, a „Gazety
Wyborczej” 11% i uzyskał poziom zbliżony do wyników pierwszego pomiaru.
Tabela 25. Odsetek publikacji nacechowanych w przekazie na temat
wyborów samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Rok badań

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Odsetek publikacji
nacechowanych

24%

22%

38%

22%

12%

28%

50%

38%

47%

Źródło: opracowanie własne

Innym zastosowanym w badaniach wskaźnikiem nacechowania przekazu
była liczba publikacji zaklasyfikowanych do kategorii tematycznej afery [AF],
która obejmowała publikacje dotyczące kwestii kontrowersyjnych, związanych
z tematycznie z wyborami samorządowymi. Zakres tematyki tych publikacji
został w skrócie przedstawiony w tabeli 26. Jak pokazują uzyskane wyniki,
agenda tematyczna poszczególnych dzienników cechowała się różnorodnością.
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Tematyka

Tabela 26. Tematyka publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej
AFERY w przekazie na temat wyborów samorządowych w 2014 r.
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

niedopuszczalne prawnie zabiegi
promocyjne (niewłaściwa forma
ulotek wyborczych) – 1 x

kontrowersje związane z rozliczeniem
podatku jednej z firm w Bochni – 1 x

kontrowersje wokół „wyborczych”
premii urzędników Rady
Miasta Krakowa – 2 x

kontrowersje związane
z rozliczaniem przez polityków (w
tym zwłaszcza trzech polityków
PiS) podróży służbowych ) i ich
konsekwencje dla przebiegu
samorządowej kampanii – 3 x

kontrowersje związane
z kolportowaniem ulotek wyborczych
osób, które nie znajdują się
na listach wyborczych – 1 x

- kontrowersje wokół sondaży
wyborczych – 2 x

kontrowersje wokół kwestii
rzekomego zadłużenia jednej
z podkrakowskich gmin – 2 x

seksizm w kampanii wyborczej – 1 x

kontrowersje wokół jednej z osób
znajdujących się na liście poparcia
dla Jacka Majchrowskiego – 1x

w sumie: 6 publikacji

w sumie: 3 publikacje

w sumie: 5 publikacji

Źródło: opracowanie własne

Różnice w dyskursie badanych mediów w 2014 r. dotyczą również częstotliwości przekazu. W ostatnim roku wyborczym najwyższy odsetek takich
publikacji odnotowano w przypadku „Gazety Krakowskiej”, gdzie mniej więcej co ósma publikacja dotyczyła tej kategorii tematycznej. Z kolei w „Dzienniku Polskim” tylko 5% przekazu w badanym okresie zawierało odniesienie
do kwestii kontrowersyjnych. W krakowskim dodatku „Gazety Wyborczej”
jeden na dziesięć tekstów dotyczył afer (szczegółowe dane zawiera tabela 27).
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Tabela 27. Natężenie publikacji w kategorii tematycznej AFERY w 2014 r.
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Liczba publikacji ogółem

45

61

49

Liczba publikacji dotyczących
kategorii temat. AFERY

%

6

13%

3

5%

5

10%

Źródło: opracowanie własne

Jeśli porównać te wyniki do rezultatów poprzednich badań, to pokazują one,
że w zasadzie poza przekazem „Gazety Krakowskiej”, w której odsetek publikacji od początku badań waha się nieznacznie, na łamach pozostałych dwóch
tytułów krakowskiej prasy codziennej wraz ze spadkiem zainteresowania tematyką wyborczą osłabła również tendencja do skandalizacji treści odnoszącej
się do samorządowej kampanii wyborczej. Zdecydowanie największy spadek
natężenia przekazu o takiej tematyce odnotowano w przypadku „Dziennika
Polskiego” (spadek z poziomu 20% do 5%). Spadek w tym względzie odnotowano również w „Gazecie Wyborczej” (por. tabela 28).
Tabela 28. Odsetek publikacji w kategorii tematycznej
AFERY w latach 2006, 2010 i 2014
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Rok badań

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Odsetek publikacji
dot. kat. AFERY

11%

14%

13%

8%

20%

5%

19%

20%

10%

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym wskaźnikiem zastosowanym w analizie był ilościowy udział publikacji dotyczących inicjatyw aktywizujących czytelników-wyborców do zainteresowania się lub udziału w małopolskich wyborach samorządowych. Jego
miernikiem była liczba publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej akcje
[A]. Uzyskane w 2014 r. wyniki pokazują, że najwięcej tego typu publikacji zostało zamieszczonych na łamach „Gazety Krakowskiej” (11%), która również
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w 2006 r. zajmowała pozycję lidera w zakresie tego typu inicjatyw76. Pozostałe
tytuły sporadycznie podejmowały przedsięwzięcia tego typu. W przypadku
„Dziennika Polskiego” zapowiedź takich akcji zawierało 3% wszystkich objętych
badaniem jednostek wypowiedzi prasowej. W „Gazecie Wyborczej” odnotowano ich najmniej, ponieważ jedynie 2% materiałów dotyczących wyborów samorządowych, które ukazały się w badanym okresie, zakwalifikowano do kategorii tematycznej [A] (patrz tabela 29). Znakomita większość podejmowanych
przez redakcje inicjatyw ograniczała się jednak do przeprowadzania różnego
rodzaju sond i sondaży wyborczych wśród swoich czytelników, ewentualnie
mieszkańców Krakowa.
Tabela 29. Natężenie publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej
AKCJE w przekazie na temat wyborów samorządowych w 2014 r.
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Liczba publikacji ogółem

45

61

49

Liczba publikacji dotyczących
kategorii temat. AKCJE

%

5

11%

2

3%

1

2%

Źródło: opracowanie własne

Co ciekawe, również w odniesieniu do tego aspektu analizy wyniki uzyskane w okresach poprzednich pomiarów różnią się od rezultatów badań ostatniej
kampanii. Jak już wspomniano, w 2006 r. pozycję lidera w zakresie tego typu
inicjatyw posiadała „Gazeta Krakowska”77, a w przypadku „Dziennika Polskiego” w ogóle nie stwierdzono ich obecności. W 2010 r. natomiast wszystkie trzy
tytuły prasowe przywiązywały sporą wagę do znaczenia tego typu inicjatyw,
ale najwięcej uwagi poświęciła im na swych łamach „Gazeta Wyborcza”. I choć
motyw podejmowania tego typu działań niekoniecznie musi być tożsamy
z realizacją zasadniczych dla mediów funkcji społecznych (może być bowiem
traktowany przez medium także po prostu jako rodzaj narzędzia autopromocji),
to nie należy zapominać o wynikających z nich oczywistych korzyściach dla
wzmocnienia poziomu współuczestnictwa politycznego obywateli. W 2014 r.
jednak stosunek wszystkich trzech zespołów redakcyjnych do tego typu
76 W 2006 r. notowano wyłącznie liczbę tego typu inicjatyw.
77 jw.
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inicjatyw ponownie znacznie się od siebie różni. „Gazeta Krakowska” utrzymuje zainteresowanie takimi przedsięwzięciami niemal na niezmienionym
poziomie, podczas gdy na łamach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Wyborczej”
zmalało ono tak zasadniczo, że niemal zanikło. Ale największą zmianę odnotowano na łamach krakowskiego dodatku GW, która w trakcie poprzedniej
kampanii samorządowej była liderem w tej kategorii (por. tabela 30).
Tabela 30. Natężenie publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej AKCJE
w przekazie na temat wyborów samorządowych w latach 2006, 2010, 2014
Tytuł prasowy

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

Rok badań

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Odsetek publikacji
dot. kat. AKCJE

4 IN.

12%

11%

BRAK IN.

12%

3%

1 IN.

22%

2%

Źródło: opracowanie własne. (IN. – inincjatywa)

W powyższej prezentacji rezultatów badań pominięto drugi z listy wskaźników zróżnicowania dyskursu (tj. ilościowy udział publikacji dotyczących
poszczególnych partii/komitetów wyborczych). Stało się tak, ponieważ w kolejnych częściach niniejszego opracowania zaprezentowane zostaną wyniki
analizy szczegółowej, dotyczącej sposobu prezentowania roli i znaczenia
ogólnopolskich podziałów politycznych w małopolskich wyborach samorządowych na przykładzie krakowskich wyborów prezydenta miasta i – jako
swoiste dopełnienie tych rozważań – także wybranych włodarzy innych miast
Małopolski. W tym kontekście w dalszej części zaprezentowane zostaną wyniki
analizy dotyczące sposobu prezentacji w krakowskich mediach drukowanych
prezydenta Jacka Majchrowskiego i jego „opozycyjnych” oraz „rządowych”
kontrkandydatów w okresie wszystkich trzech kampanii samorządowych oraz
wyniki analizy wybranych przekazów mediów elektronicznych w zakresie sposobu relacjonowania kampanii wyborczych dotyczących stanowisk włodarzy
34 miast Małopolski.
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3.3. Rola ogólnopolskich podziałów politycznych

w walce o fotel prezydenta Krakowa
W tej części niniejszego opracowania zaprezentowane zostaną wyniki
analizy szczegółowej, dotyczącej roli i znaczenia w małopolskich wyborach
samorządowych ogólnopolskich podziałów politycznych, rozumianych zgodnie z parlamentarnym podziałem na rządzących i opozycję oraz ugrupowania
sytuujące się obok tego podziału, który to element analizy był motywem przewodnim badań w 2014 roku. Aspekt ten zostanie omówiony na przykładzie
walki wyborczej o stanowisko prezydenta Krakowa. O wyborze tej instytucji
samorządu terytorialnego do prezentacji wyników w tej części badań zadecydowało to, że w przekazie omawianych gazet w odniesieniu do wszystkich
trzech rozpatrywanych kampanii wyborczych, tj. lat 2006, 2010 i 2014 r., zdecydowanie największym zainteresowaniem krakowskiej prasy drukowanej
cieszyło się współzawodnictwo wyborcze właśnie o stanowisko prezydenta
Krakowa. Stąd w tym rozdziale zaprezentowane zostaną wybrane wyniki ilościowej i jakościowej analizy sposobu prezentowania w przekazie krakowskich
dzienników sylwetki prezydenta Jacka Majchrowskiego (kandydat startujący
w latach 2010 i 2014 r. z pozycji inkumbenta, o przynależności politycznej poza
parlamentarnym podziałem na rządzących i opozycję) oraz jego „rządowych”
i „opozycyjnych” kontrkandydatów, tj. w 2006 r. Ryszarda Terleckiego (PiS)
oraz Tomasza Szczypińskiego (PO), w 2010 r. Andrzeja Dudy (PiS) oraz Stanisława Kracika (PO), a w 2014 r. Marka Lasoty (PiS) oraz Martę Pateny (PO).
Tabela 31. Wielkość próby w badaniach dotyczących roli
i znaczenia ogólnopolskich podziałów politycznych w małopolskich
wyborach samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006
Liczba publikacji

98

75

63

Liczba wydań

11

11

11
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Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2010
Liczba publikacji

80

118

81

Liczba wydań

11

11

11

2014
Liczba publikacji

45

61

49

Liczba wydań

11

11

11

Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na różny zakres czasowy pomiarów dotyczących kampanii w poszczególnych latach wyborczych78, prezentowane wyniki dotyczyć będą w odniesieniu do każdej z kampanii wyborczych wyłącznie 11 ostatnich wydań
wszystkich trzech objętych analizą dzienników krakowskich, które każdorazowo ukazały się przed terminem pierwszej tury wyborów samorządowych.
W przypadku kampanii samorządowej z 2006 r. dotyczyć ona będzie zatem
kolejnych jedenastu wydań, które ukazały się w okresie od 28 października
do 12 listopada 2006 r. włącznie, w 2010 r. kolejnych jedenastu wydań, które
ukazały się w okresie od 8 listopada do 21 listopada 2010 włącznie. Wielkość
próby w odniesieniu wyborów samorządowych w roku 2014 pozostaje bez
zmian. W ten sposób ograniczona czasowo prezentacja rezultatów analizy,
uzyskanych w odniesieniu do wyborów w latach poprzednich, czyli 2006 i 2010,
pozwoli z metodologicznego punktu widzenia na takie porównanie wyników
wszystkich trzech pomiarów, które nie będzie miało charakteru wyłącznie
orientacyjnego. Szczegółowe dane dotyczące wielkości próby w odniesieniu
do tego aspektu analizy zawiera tabela 31.
W płaszczyźnie ilościowej porównane zostaną rezultaty analizy dotyczące
natężenia publikacji na łamach poszczególnych tytułów prasowych na temat
Jacka Majchrowskiego i jego „rządowych” oraz „opozycyjnych” kontrkandydatów w walce o fotel prezydenta Krakowa, które zostaną następnie porównane
z rezultatami analizy dotyczącymi natężenia publikacji na temat krakowskiej
kampanii prezydenckiej w ogóle. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy
78 Patrz tabela Wielkość próby oraz uwagi dotyczące zakresu czasowego badań
w poprzednim podrozdziale.
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i na łamach którego z mediów oraz w odniesieniu do której kampanii wyborczej da się uchwycić ew. dominację optyki ogólnopolskich podziałów politycznych (tj. parlamentarnego podziału na opozycję i rządzących oraz ugrupowania sytuujące się poza tym podziałem) w sposobie prezentacji samorządowej
walki wyborczej. Również przy użyciu wyników analizy jakościowej zostanie
zobrazowany sposób prezentacji Jacka Majchrowskiego i jego „rządowych”
i „opozycyjnych” kontrkandydatów w kontekście natężenia przekazu na ich
temat w czterech jego aspektach, tj. natężenie przekazu poświęconego: 1)
każdemu z w/w kandydatów w ogóle, a następnie 2) każdemu z w/w kandydatów indywidualnie (tj. bez towarzyszenia żadnego z dwóch pozostałych), 3)
co najmniej wszystkim trzem kandydatom jednocześnie oraz 4) co najmniej
dwóm z trzech w/w kandydatów naraz. Dzięki temu zabiegowi możliwe będzie
ustalenie, którzy z kandydatów – tj. ci posiadający zaplecze polityczne w partiach parlamentarnych czy raczej kandydat spoza tego podziału, ale posiadający
status inkumbenta – cieszyli się większym zainteresowaniem prasy w okresie
wyborów samorządowych. Ostatnim aspektem prezentowanych wyników
badań będzie zakres i rodzaj nacechowania przekazu poświęconego w/w kandydatom i jako taki będzie miał charakter jakościowy. Celem analizy w tym
zakresie było ustalenie, których z w/w kandydatów prezentowano w świetle
pozytywnym lub/i negatywnym.
Jak wynika z ustaleń omówionych w poprzednich rozdziale, krakowska
kampania wyborcza na stanowisko prezydenta Krakowa cieszyła się wśród poziomów rywalizacji wyborczej w okresie wszystkich badanych wyborów samorządowych w przekazie krakowskich dzienników zdecydowanie największym
zainteresowaniem. Poziom zainteresowania poszczególnych tytułów prasowych
w okresach kolejnych kampanii wyborczych okazał się jednak dość zróżnicowany. Nie we wszystkich wyborach i nie tak samo intensywnie na łamach każdego
z badanych mediów interesowano się krakowską kampanią prezydencką (por.
tabelę 33 oraz tabelę 23 w poprzednim podrozdziale w odniesieniu do pełnego
okresu pomiarów w latach 2006 i 2010). W kontekście roli i znaczenia parlamentarnego podziału na rządzących i opozycję oraz ugrupowania sytuujące
się poza tym podziałem, w małopolskich wyborach samorządowych można
zaobserwować na przykładzie krakowskich wyborów prezydenckich również
dość wyraźne zróżnicowanie zainteresowania krakowskiej prasy. To zróżnicowanie daje się zauważyć przy tym na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze,
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zarówno pomiędzy przekazem poszczególnych tytułów między sobą nawzajem,
jak i, po drugie, pomiędzy przekazem każdego z nich w okresach kolejnych
kampanii wyborczych.
Tabela 32. Natężenie publikacji poświęconych J. Majchrowskiemu oraz
jego „rządowym” i „opozycyjnym” kontrkandydatom w małopolskich
wyborach samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006
Liczba publikacji

23

16

29

Odsetek publikacji

23%

21%

46%

2010
Liczba publikacji

36

38

56

Odsetek publikacji

45%

32%

69%

2014
Liczba publikacji

15

17

13

Odsetek publikacji

33%

28%

27%

Źródło: opracowanie własne79

Jak pokazują rezultaty analizy (por. tab. 32 i 33), na przestrzeni kolejnych
kampanii wyborczych w przypadku każdego z trzech objętych badaniem tytułów prasowych odnotowano spore wahania natężenia przekazu poświęconego
Jackowi Majchrowskiemu i jego „rządowym” i „opozycyjnym” kontrkandydatom80. Ustalone wartości mieściły się w przedziale od 21% ogółu przekazu
o tematyce wyborów na prezydenta Krakowa na łamach „Dziennika Polskiego”
w 2006 r. do blisko 70% przekazu na ten temat na łamach krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej” w roku 2010. Wyraźnie widać także, iż zasadniczo
79 Liczba n dla każdego z tytułów w poszczególnych pomiarach tak jak
w poprzedniej tabeli.
80 W kolejnych kampaniach samorządowych z J. Majchrowskim kandydowali
z ramienia PO kolejno: Tomasz Szczypiński (2006), Stanisław Kracik (2010)
oraz Marta Patena (2014), a jako przedstawiciele PiS: Ryszard Terlecki (2006),
Andrzej Duda (2010) oraz Marek Lasota (2014).
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w odniesieniu do właśnie kampanii z 2010 r. uzyskano dla wszystkich tytułów prasowych wyniki najwyższe. Z kolei najbardziej wyrównany poziom
natężenia publikacji traktujących o tych kandydatach odnotowano w okresie
ostatniej kampanii wyborczej (wartości w przedziale od 27% do 33%). Uzyskane wyniki świadczą ponad wszelką wątpliwość o istotnym znaczeniu optyki
ogólnopolskich podziałów politycznych w sposobie prezentacji gry wyborczej
o stanowisko prezydenta Krakowa. W przekazie bowiem wszystkich tytułów
dotyczącym każdej z kampanii przynajmniej co piąta publikacja relacjonująca
walkę wyborczą o fotel prezydenta Krakowa zawierała stosowne wskazanie,
a średnia dla poszczególnych tytułów była nawet jeszcze wyższa i wynosiła
dla „Dziennika Polskiego” 27%, a dla „Gazety Krakowskiej” i krakowskiego
dodatku „Gazety Wyborczej” odpowiednio niemal 1/3 i blisko połowę przekazu
dotyczącego krakowskiej kampanii prezydenckiej.
Tabela 33. Natężenie publikacji poświęconych krakowskiej kampanii
prezydenckiej ogółem oraz zawierających aspekt podziału partyjnego w okresie
ostatnich dwóch tygodni kampanii samorządowych 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

O wyborach prezydenta KRK ogółem

34%

54%

44%

32%

45%

46%

65%

79%

51%

Zawierających aspekt podziału

23%

45%

33%

21%

32%

28%

46%

69%

39%

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań uzyskane w kontekście natężenia przekazu poświęconego
w latach 2006, 2010 i 2014 Jackowi Majchrowskiemu i jego kontrkandydatom
z PO i PiS w ogóle (tab. 34) potwierdzają, że największe zainteresowanie mediów optyką ogólnopolskich podziałów politycznych zaistniało w roku 2010
i choć osłabiło się w okresie ostatniej kampanii wyborczej, to (poza przekazem
GW) nadal pozostaje ono w 2014 r. na znacznie wyższym poziomie niż w roku
2006 i obejmuje ok. 1/5 przekazu na temat wyborów samorządowych.
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Tabela 34. Natężenie publikacji na temat J. Majchrowskiego oraz
jego „rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów w okresie ostatnich
dwóch tygodni kampanii samorządowych 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Jacek Majchrowski

19%

37%

31%

11%

25%

21%

27%

62%

31%

Kontrkandydat z PO

11%

35%

18%

7%

25%

18%

27%

41%

8%

Kontrkandydat z PiS

12%

27%

24%

11%

24%

20%

19%

37%

18%

Źródło: opracowanie własne.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w 2006 r. tylko jedna publikacja (opublikowana na łamach „Gazety Krakowskiej”) z wyróżnionych powyżej dotyczyła
wyłącznie tych trzech kandydatów. Tymczasem już w 2010 r. w przypadku
wszystkich trzech objętych analizą tytułów prasowych mniej więcej połowa jednostek wypowiedzi prasowych, które uwzględniono w powyższej tabeli, dotyczyła wyłącznie Jacka Majchrowskiego i obu jego „opozycyjnych” i „rządowych”
kontrkandydatów, pomimo iż w wyborach każdorazowo startowało więcej
osób. W „Gazecie Krakowskiej” ten sposób obrazowania dotyczył 8 na w sumie 18 publikacji, w „Dzienniku Polskim” 11 na 22 publikacje, a w „Gazecie
Wyborczej” aż 12 na 23 jednostki wypowiedzi prasowej (por. tab. 35).
Tabela 35. Natężenie publikacji dotyczących J. Majchrowskiego oraz jego
„rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów jednocześnie w okresie
ostatnich dwóch tygodni kampanii samorządowych 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

8%

1%

6%

2010

22%

19%

28%

2014

16%

15%

6%

Źródło: opracowanie własne.

114

Inkumbent w prasie po krakowsku

Wyniki analizy przekazu krakowskiej prasy w kontekście zainteresowania
mediów każdym z kandydatów indywidualnie pokazują z kolei, że Jacek Majchrowski cieszył się co prawda największym zainteresowaniem krakowskich
gazet, jednak zainteresowanie to względnie rzadko miało wymiar indywidualny
i wyraźną różnicę pomiędzy nim a jego kontrkandydatami daje się uchwycić
wyłącznie w przekazie krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej” w roku 2010
(patrz tab. 36). Poza tym frekwencja publikacji dotyczących indywidualnie
Jacka Majchrowskiego w sumie czterokrotnie uzyskiwała takie same wartości
co jego kontrkandydata z PiS („Dziennik Polski” w 2006 r. i 2010 r., „Gazeta
Krakowska” w 2010 r. oraz „Gazeta Wyborcza” w 2014 r.), a jeden raz wartości uzyskane dla Jacka Majchrowskiego były niższe niż jego kontrkandydata
z PO („Gazeta Wyborcza” z 2006). W tej ostatniej sytuacji podkreślić należy,
iż Majchrowski nie posiadał wówczas jeszcze statusu inkumbenta.
Tabela 36. Natężenie publikacji indywidualnych na temat J. Majchrowskiego
oraz jego „rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów w okresie
ostatnich dwóch tygodni kampanii samorządowych 2006, 2010 i 2014
Rok badań /
odsetek publikacji

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Jacek Majchrowski

8%

5%

7%

7%

2%

7%

10%

19%

8%

Kontrkandydat z PO

1%

2%

2%

3%

5%

2%

11%

2%

2%

Kontrkandydat z PiS

3%

5%

-

7%

2%

3%

5%

4%

8%

Źródło: opracowanie własne.

Rezultaty analizy częstotliwości publikacji prezentujących kandydatów
w parach (tj. naraz dwóch z trzech), pokazały natomiast, że najmniej miejsca w przekazie mediów poświęcono bezpośrednim zmaganiom kandydata
PO z kandydatem PiS (por. tab. 37). Co znamienne, zainteresowanie krakowskich gazet relacjonowaniem potyczek wyborczych w takim układzie było
najmniejsze (brak wskazań we wszystkich trzech tytułach) w roku 2010, czyli
w czasie kampanii, w której krakowska prasa w najwyższym stopniu skupiała
się na optyce ogólnopolskich podziałów politycznych. Może to jednak wynikać
ze słabszej aktywności komunikacyjnej ówczesnych kandydatów PO i PiS, która
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mogła wzmocnić tendencję mediów do postrzegania ich jedynie w kontekście
rywalizacji z inkumbentem Jackiem Majchrowskim jako najpoważniejszym
kandydatem.
Tabela 37. Natężenie publikacji na temat dwóch z trzech kandydatów naraz
(tj. J. Majchrowskiego lub jego „rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów)
w okresie ostatnich dwóch tygodni kampanii samorządowych 2006, 2010 i 2014
Gazeta Krakowska

Rok badań /
odsetek publikacji

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

2006

2010

2014

2006

2010

2014

2006

2010

2014

Jacek Majchrowski – kandydat PO

2%

10%

-

1%

2%

-

6%

10%

6%

Jacek Majchrowski – kandydat PiS

1%

-

9%

1%

3%

-

5%

5%

12%

Kandydat PO – kandydat PiS

-

-

-

1%

-

2%

3%

-

6%

Źródło: opracowanie własne.

Zakres i rodzaj nacechowania przekazu poświęconego omawianym w niniejszym rozdziale kandydatom, tj. Jackowi Majchrowskiemu i jego „opozycyjnym” i „rządowym” kontrkandydatom w kolejnych wyborach samorządowych,
również cechował się dużym zróżnicowaniem (por. tab. 38, 39, 40).
Tabela 38. Nacechowanie publikacji na temat J. Majchrowskiego,
T. Szczypińskiego i R. Terleckiego w okresie ostatnich dwóch
tygodni kampanii samorządowej 2006 (% całości przekazu)
Nacechowanie /
kandydat

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

+

-

+

-

+

-

Jacek Majchrowski

2%

3%

-

1%

8%

10%

Tomasz Szczypiński

1%

1%

-

-

6%

6%

Ryszard Terlecki

1%

-

-

3%

2%

5%

Źródło: opracowanie własne. Nacechowanie pozytywne oznaczono „+”, negatywne „-”
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Tabela 39. Nacechowanie publikacji na temat J. Majchrowskiego,
St. Kracika i A. Dudy w okresie ostatnich dwóch tygodni
kampanii samorządowej 2010 (% całości przekazu)
Nacechowanie /
kandydat

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

+

-

+

-

+

-

Jacek Majchrowski

2%

9%

-

3%

10%

19%

Stanisław Kracik

1%

6%

-

3%

6%

5%

Andrzej Duda

-

5%

-

1%

-

6%

Źródło: opracowanie własne. Nacechowanie pozytywne oznaczono „+”, negatywne „-”
Tabela 40. Nacechowanie publikacji na temat J. Majchrowskiego,
M. Pateny i M. Lasoty w okresie ostatnich dwóch tygodni
kampanii samorządowej 2014 (% całości przekazu)
Nacechowanie /
kandydat

Gazeta Krakowska

Dziennik Polski

Gazeta Wyborcza

+

-

+

-

+

-

Jacek Majchrowski

7%

4%

3%

5%

2%

4%

Marta Patena

4%

4%

2%

3%

-

-

Marek Lasota

4%

4%

3%

3%

-

-

Źródło: opracowanie własne. Nacechowanie pozytywne oznaczono „+”, negatywne „-”

Uzyskane wyniki analizy dotyczące poziomu nacechowania negatywnego
i pozytywnego badanego przekazu w odniesieniu do poszczególnych kandydatów pokazują, iż Jacek Majchrowski jako inkumbent mógł co prawda
liczyć na większe zainteresowanie krakowskiej prasy swoją kandydaturą niż
jego kontrkandydaci, posiadający poparcie PO lub PiS, jednak to zainteresowanie niemal zawsze (jedyny wyjątek stanowi kampania w roku 2006, kiedy
na łamach „Dziennika Polskiego” Ryszard Terlecki jako kandydat PiS uzyskał
wyższy od Majchrowskiego odsetek publikacji nacechowanych negatywnie) przekładało się na znacznie wyższy poziom przekazu nacechowanego
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negatywnie. To oznacza, że inkumbent może liczyć w okresie kampanii wyborczych na większe zainteresowanie ze strony mediów, jednak jest ono na ogół
bardziej krytyczne niż w przypadku pretendentów. I choć co prawda Jacek Majchrowski jako inkumbent uzyskiwał na ogół zwykle również wyższe wartości
dotyczące przekazu nacechowanego pozytywnie, to jednak natężenie tego tylko
raz w badanych okresach okazało się wyższe niż publikacji nacechowanych
pozytywnie (patrz przekaz „Gazety Krakowskiej” w 2014 r.).

3.4. Postscriptum: rola ogólnopolskich

podziałów politycznych w wyborach
włodarzy wybranych miast Małopolski
Wyniki analizy przeprowadzonej w kontekście znaczenia ogólnopolskich
podziałów politycznych w przekazie medialnym na temat wyborów na stanowisko prezydenta Krakowa zainspirowały autorów niniejszej publikacji do tego,
aby spróbować przyjrzeć się temu, jakie znaczenie taka optyka prezentacji gry
wyborczej mogła mieć w wyborach włodarzy także innych miast Małopolski.
Niezwykła różnorodność sceny politycznej i medialnej Małopolski i ich lokalnych kolorytów, a także wysokość i zakres możliwych do poniesienia nakładów
badawczych spowodowały, że z konieczności analiza w tym aspekcie musiała
ograniczyć się jedynie do kilkudziesięciu celowo dobranych przekazów medialnych. Z uwagi na niezwykle zróżnicowany krajobraz i charakter mediów,
mogących służyć poszczególnym społecznościom lokalnym Małopolski za podstawowe źródło informacji wyborczej, najprostszym i najbardziej logicznym
rozwiązaniem w tej sytuacji stało się wykorzystanie zasobów przekazów medialnych dostępnych każdemu z wyborców za pośrednictwem internetu. Punkt
wyjścia dla przyjmowanych kryteriów rekrutacji przekazów stanowiło w tym
kontekście założenie, iż sieć jest nie tylko kanałem przekazu oferującym współczesnym wyborcom znacznie łatwiejszy dostęp do interesującej ich informacji
wyborczej niż tradycyjne media drukowane, ale pozostawiającym im także
swobodę samodzielnego wyboru użytkowanych treści. Stąd dobór przekazów
do próby badawczej przebiegał analogicznie do sytuacji samodzielnego poszukiwania informacji przez wyborcę. Zastosowany w badaniach mechanizm
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doboru próby polegał więc na wpisaniu do podstawowych wyszukiwarek konkretnych haseł wyszukiwawczych81, po których zastosowaniu możliwe było
dotarcie do przekazów poświęconych rywalizacji wyborczej na stanowiska włodarzy konkretnych miast Małopolski. Za zasadnością tej decyzji przemawiało
także wspominane już we wstępie malejące znaczenie i zdolność tradycyjnych
mediów drukowanych do wpływania na wydarzenia polityczne i kształtowania ich przebiegu, za którą odpowiedzialna jest dokonująca się w ostatnich
latach na rynku medialnym zmiana hierarchii typów mediów, przyjmujących
w komunikacji politycznej rolę kanałów wiodących. W konsekwencji bardzo
dynamicznego rozwoju mediów internetowych w coraz większym zakresie
to właśnie one przyjmują na siebie rolę głównego nośnika informacji82, w tym
informacji politycznej, a w szczególności wyborczej.
Do badań wytypowano 34 miasta małopolskie, będące w okresie ostatnich
wyborów samorządowych areną rywalizacji wyborczej co najmniej dwóch
kandydatów, z których przynajmniej jeden posiadał afiliację związaną z ogólnokrajowym podziałem politycznym na rządzących i opozycję83. Analiza objęła w odniesieniu do każdego z nich – w zależności od uzyskanych wyników
wyszukiwania – jeden, dwa lub maksymalnie trzy przekazy medialne. Listę
małopolskich miast objętych badaniem w tej części analizy wraz z liczbą kodowanych w odniesieniu do nich przekazów zawiera tabela 41.

81 Do wyszukiwarki „Google” wpisywana była nazwa miejscowości oraz hasła
„burmistrz” i „kandydaci”. Brano pod uwagę strony o charakterze mediów
lokalnych lub regionalnych. Jeśli wpisanie takich dwóch haseł nie przynosiło
rezultatów, słowo „kandydaci” zastępowano kolejnymi wyrazami związanymi
także z polem znaczeniowym elekcji – „wybory” i „start”.
82 Zgodnie z wynikami raportu KRRiT z 2016 r. telewizja systematycznie traci
znaczenie jako tradycyjnie najważniejsze źródło informacji. Znaczenie telewizji
spada na rzecz internetu wraz ze wzrostem wykształcenia użytkowników.
Z sieci jako źródła informacji najczęściej korzystają osoby młode
i wykształcone. Por. Ł. Brzezicki, Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji,
z Internetu korzystają młodzi i wykształceni (data publikacji 16.10.2016), www.
wirtualnemedia.pl.
83 Pełną listę imienną kandydatów, wraz z typem ich kandydatury oraz
przynależnością partyjną lub komitetu obywatelskiego zamieszczono w aneksie
na końcu niniejszej publikacji.
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Tabela 41. Lista miast Małopolski wraz z liczbą jednostek
wypowiedzi medialnych objętych badaniem
Lp.

Miasto

Liczba jednostek wypowiedzi
medialnych objętych badaniem

1

Andrychów

2

2

Biecz

2

3

Bochnia

3

4

Brzesko

3

5

Chełmek

1

6

Chrzanów

2

7

Ciężkowice

1

8

Czchów

2

9

Dąbrowa Tarnowska

2

10

Dobczyce

2

11

Gorlice

1

12

Grybów

1

13

Jordanów

2

14

Kalwaria Zebrzydowska

2

15

Krzeszowice

2

16

Limanowa

2

17

Miechów

2

18

Myślenice

2

19

Niepołomice

2

20

Nowe Brzesko

2

21

Nowy Sącz

2

22

Nowy Targ

3

23

Olkusz

2

24

Oświęcim

2
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Lp.

Miasto

Liczba jednostek wypowiedzi
medialnych objętych badaniem

25

Proszowice

2

26

Radłów

1

27

Skała

1

28

Szczawnica

2

29

Trzebinia

2

30

Tuchów

2

31

Wadowice

2

32

Wojnicz

1

33

Wolbrom

1

34

Zakliczyn

2

Źródło: opracowanie własne

W sumie analiza objęła 63 jednostek wypowiedzi medialnej, opublikowanych na łamach 27 mediów internetowych, w gronie których znalazły się
zarówno internetowe wydania gazet i dodatków lokalnych, takich jak m.in.
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Przełom”, jak również strona internetowa Radia Kraków oraz lokalne i gminne portale informacyjne84. Z punktu wi84 Publikacje pochodziły z następujących mediów internetowych: http://
archiwum1.zakliczyninfo.pl; http://gminaradlow.com.pl; http://limanowa.
in; http://miasto-info.pl/myslenice; http://podhale24.pl; http://pogorze24.
pl; http://powisle.prawdemowiac.pl; http://przelom.pl; http://sucha24.pl;
http://tarnow.naszemiasto.pl; http://terazgorlice.pl; http://twojsacz.pl; http://
www.beskidzka24.pl; http://www.chelmek.info; http://www.czasczchowa.pl;
http://www.dziennikpolski24.pl; http://www.gazetakrakowska.pl; http://www.
gorlice24.pl; http://www.informatorbrzeski.pl; http://www.kurierdabrowski.pl;
http://www.mamnewsa.pl; http://www.pieninyinfo.pl; http://www.radiokrakow.
pl; http://www.regiontarnowski.pl; http://www.wiadomosciolkuskie.pl; http://
wmediach.pl; http://zakopane.naszemiasto.pl. Jedna publikacja mogła dotyczyć
jednocześnie więcej niż jednego miasta Małopolski. Pełna lista jednostek
wypowiedzi medialnych została zamieszczona w aneksie na końcu niniejszej
publikacji.
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dzenia logiki doboru przekazów, o której była mowa powyżej, kwestie struktury
własności badanych mediów, ich charakteru czy typu nadawcy pozostawały bez
znaczenia. Badania miały zatem charakter jakościowy i opierały się na dość
ograniczonej próbie, stąd ich zadanie polegało na sprawdzeniu w wycinkowym
zakresie, wynikającym z wąskiego zbioru próby, jaka była rola ogólnokrajowego
podziału politycznego w alternacji władzy w mniejszych miastach Małopolski
w oparciu o prezentowany w lokalnych mediach schemat rywalizacji wyborczej.
Ponadto poszukiwania te miały w założeniu cechować się komplementarnością
wobec analiz przekazu krakowskich gazet.
Zastosowany w badaniach klucz kategoryzacyjny obejmował zestaw pytań
badawczych, które pomagały w identyfikacji określonych treści w analizowanych przekazach. Proces kodowania polegał zatem na weryfikacji obecności
tych treści w tekście przy użyciu prostego układu odpowiedzi TAK lub NIE (i
ew. jej rozszerzeniu w przypadku odpowiedzi pozytywnej). Pierwszych siedem
pytań dotyczyło cech przekazu na temat inkumbenta. Kolejnych sześć pytań
odnosiło się do każdego z ewentualnych „rządzących” lub „opozycyjnych”
pretendentów, a ostatnie cztery do ogólnopolskich partii politycznych (o ile
nie dotyczyły ich pytania wcześniejsze). Pełna lista pytań badawczych zastosowanych w kluczu została zaprezentowana w tabeli 42.
Tabela 42. Lista pytań badawczych klucza kategoryzacyjnego zastosowanego
w badaniach na temat wyborów włodarzy wybranych miast Małopolski
Symbol
pytania

Typ kandydata

I

INKUMBENT

I.1.

Czy inkumbent startuje ponownie? T/N

I.2.

Czy – jeśli startuje – inkumbent jest wymieniany na pierwszym miejscu? T/N

I.3.

I.4.

Czy podkreślany jest fakt, że jest on urzędującym włodarzem (poprzez podanie liczby kadencji,
odmiennej sytuacji względem innych kandydatów, zwrócenie uwagi na ocenę
jego działalności przez mieszkańców itp.) ? T/N
Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią? T/N
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Symbol
pytania

Typ kandydata

I.5.

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego inkumbenta? T/N

I.6.

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię? T/N

I.7.

Czy jest wskazywany główny konkurent inkumbenta? T/N

P_1

PRETENDENT nr 1

P_1.1.

Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią? T/N – jeśli tak, to którą?

P_1.2.

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego pretendenta? T/N

P_1.3.

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię? T/N – jeśli tak, to przez którą?

P_1.4.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania pretendenta w samorządzie? T/N

P_1.5.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w polityce na wyższym szczeblu (parlament, sejmik)? T/N

P_1.6.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania pretendenta
w działalność publiczną w instytucjach publicznych bądź organizacjach? T/N

P_2

PRETENDENT nr 2 (opcjonalnie)

P_2.1.

Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią? T/N – jeśli tak, to którą?

P_2.2.

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego pretendenta? T/N

P_2.3.

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię? T/N – jeśli tak, to przez którą?

P_2.4.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania pretendenta w samorządzie? T/N
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Symbol
pytania

Typ kandydata

P_2.5.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w polityce na wyższym szczeblu (parlament, sejmik)? T/N

P_2.6.

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania pretendenta
w działalność publiczną w instytucjach publicznych bądź organizacjach? T/N

OP

OGÓLNOPOLSKIE PARTIE (jeśli nie dotyczą ich pytania I.3., I.5., II.2., II.4. lub II.6.)

OP.1.

Czy podawane jest stanowisko PO w sprawie wyborów? T/N

OP.2.

Czy podawane jest stanowisko PiS w sprawie wyborów? T/N

OP.3.

Czy podawane jest stanowisko PSL w sprawie wyborów? T/N

OP.4.

Czy podawane jest stanowisko SLD w sprawie wyborów? T/N

Źródło: opracowanie własne

Tak zaplanowane badania wymagały w pierwszej kolejności ustalenia podstawowych schematów rywalizacji o fotel włodarza w poszczególnych miastach
województwa. W tym celu zestawiono informacje dotyczące następujących
aspektów gry wyborczej (patrz także tabela 43):
• liczby kandydatów startujących w wyborach prezydenckich w każdym
z analizowanych miast;
• typu kandydatów, tj. podział na inkumbentów – walczących o reelekcję,
oraz pretendentów – rywali urzędujących prezydentów;
• zaplecza politycznego kandydatów ze wskazaniem afiliacji partyjnej
związanej z ogólnokrajowym podziałem politycznym na rządzących
i opozycję lub poparcia lokalnych komitetów wyborczych.
Tabela 43. Liczba inkumbentów i pretendentów w wyborach włodarzy
wybranych miast Małopolski ze wskazaniem ich zaplecza politycznego
Inkumbenci

Pretendenci
Wszyscy kandydaci

Miasto

PiS

PO

PSL

LOK

PiS

PO

PSL

SLD

LOK

Andrychów

1

1

1

Biecz

1

1

1

MAR
3
2

5
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Inkumbenci

Pretendenci
Wszyscy kandydaci

Miasto

PiS

PO

PSL

LOK

PiS

Bochnia

1

Brzesko
Chełmek
Chrzanów

LOK

MAR

1

1

6

1

1

1

1

1

1

Ciężkowice

PO

PSL

1
1

SLD

1

1

Czchów

1

1

Dąbrowa Tarnowska

1

1

Dobczyce

1

1

Gorlice

1

1

Grybów

1

1
1

9
3

1

1

4

1

1

5

1

3
2

1

2

5
2

1

1
2

4
1

1

5

Jordanów

1

Kalwaria Z.

1

Krzeszowice

1

1

1

3

Limanowa

1

1

1

3

1

1

2

3
1

Miechów

1

1

Myślenice

1

1

2

Niepołomice

1

1

2

Nowe Brzesko
Nowy Sącz

1

1

1

1

Nowy Targ

1

2

5

5

1

1

4

1

2

5

1

1

1

2

6

Olkusz

1

1

1

2

3

8

Oświęcim

1

1

1

1

2

6

2

1

6

1

3

Proszowice

1

1

Radłów

1

1

Skała

1

1

1

2

4
3

Szczawnica

1

1

1

Trzebinia

1

1

1

Tuchów

1

1

1

3

Wadowice

1

1

3

1

1

4
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Inkumbenci

Pretendenci
Wszyscy kandydaci

Miasto

PiS

PO

PSL

Wojnicz
Wolbrom

PiS

1

1

1

Zakliczyn
razem

LOK

1

3

4

PO

PSL

SLD

1

1
31

MAR
2

1

26

LOK

2

1

2

6

33

4
4

1

3

32

139

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW. LOK – kandydaci komitetów lokalnych,
MAR – kandydaci komitetów innych niż sejmowe o poparciu mniejszym niż 10%

We wszystkich analizowanych miastach stanęło do wyborów na prezydenta lub burmistrza w sumie ośmiu inkumbentów „sejmowych”, czyli oficjalnie
wspieranych w kampanii przez partie polityczne reprezentowane w parlamencie (23,5% badanej próby). O reelekcję ubiegał się jeden prezydent należący
do PiS (Nowy Sącz), trzech inkumbentów z PO (Chrzanów, Olkusz, Oświęcim)
oraz czterech z PSL (Ciężkowice, Nowe Brzesko, Skała, Wolbrom). W pozostałych 26 miastach inkumbenci nie identyfikowali się oficjalnie z żadną z partii
parlamentarnych (76,5% badanej próby). Spomiędzy partii sejmowych PiS
wsparł oficjalnie najwięcej pretendentów, bo aż trzydziestu jeden. SLD poparło
sześciu kontrkandydatów urzędujących włodarzy miast. Trzech pretendentów
startowało z zapleczem politycznym partii rządzących – jeden z PO i dwóch
z PSL. Pozostałych 65 kandydatów rywalizujących z pozycji pretendentów nie
miało oficjalnego poparcia partii parlamentarnych.
Najczęściej powtarzającym się schematem rywalizacji była sytuacja, w której do wyborów o urząd włodarza miasta do rywalizacji z inkumbentem stawał pretendent z PiS oraz pretendenci „lokalni” (17 przypadków). Poza tym
wyróżniono trzy powtarzające się schematy, które odróżniały się od powyższej
sytuacji (patrz także tabela 44):
• w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej nie startował pretendent
z PiS;
• w Myślenicach, Niepołomicach, Dobczycach i Czchowie startował tylko
pretendent z PiS;
• w Gorlicach, Nowym Targu i Proszowicach startowało dwóch pretendentów „sejmowych”.
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Tabela 44. Rozkład ilościowy inkumbentów i pretendentów w wyborach
włodarzy wybranych miast Małopolski ze wskazaniem ich zaplecza politycznego.

Przynależność part./
typ kandydata
Miasto / gmina

PiS

PO

PSL

SLD

LOK
Suma
kandydatów

P

I

P

I

P

I

P

I

P

I

Liczba kandydatów o danej
przynależności i typie

32

1

2

3

2

4

6

-

33

26

109

Udział procentowy
obu typów kandydatów
wg przynależności

29%

1%

2%

3%

2%

4%

6%

-

30%

24%

100%

Udział % typów rywalizacji

inkumbent lokalny 76,5%

inkumbent partii sejmowej 23,5%

100%

Źródło: opracowanie własne. Symbole „I” oraz „P” oznaczają odpowiednio inkumbeta
i pretendenta

Wyniki analizy prezentowanego w lokalnych mediach obrazu rywalizacji
wyborczej wskazują na wyraźne, choć nie przytłaczające wyróżnianie inkumbentów w przekazie. Kandydaci na włodarzy miast, którzy mieli oficjalne poparcie partii parlamentarnych, byli nieznacznie częściej pierwszoplanowymi
bohaterami przekazów medialnych (63%) niż kandydaci startujący w wyborach
z zapleczem komitetów lokalnych (58%). Znacznie częściej dziennikarze podkreślali natomiast fakt, że kandydat jest urzędującym włodarzem miasta, gdy
donosili o wydarzeniu z udziałem inkumbenta „sejmowego” (63%). W przypadku kandydatów popieranych przez lokalne komitety wyborcze odsetek
przekazów, w których przypominano, że relacja dotyczy urzędującego prezydenta lub burmistrza, wyniósł jedynie 35%. Szczegółowe wyniki dla pytań
1 i 2 zostały zaprezentowane w tabeli 45.
Obecność partii sejmowych była w badanych przekazach widoczna przede
wszystkim przez wskazanie formalnej przynależności politycznej kandydata.
Połowa inkumbentów „sejmowych” została dookreślona przez media nazwą
partii. Niewiele mniej znalazło się przypadków wskazania nazwy lokalnego
komitetu u pozostałych inkumbentów (44%). Znacznie rzadziej – jedynie
w 8% jednostek wypowiedzi prasowej objętej badaniem – dziennikarze donosili
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o nieformalnym poparciu partii dla któregoś z kandydatów albo wspominali
o nieformalnych więziach kandydatów z partiami. W przypadku 1/6 lokalnych
inkumbetów podano informację o powiązaniach z partią sejmową. W 1/3
materiałów medialnych wskazano głównego pretendenta w rywalizacji z dotychczasowym włodarzem miasta.
Tabela 45. Ilościowy rozkład wskazań uzyskanych w odniesieniu
do przekazu mediów lokalnych nt. inkumbentów w wyborach
na włodarzy wybranych miast Małopolski
Przekaz mediów/Pytanie

Sejmowi

Lokalni

Czy – jeśli startuje – inkumbent jest wymieniany na pierwszym miejscu?

63%

58%

Czy podkreśla się fakt, że jest on urzędującym włodarzem?

63%

35%

Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią?

50%

8%

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego inkumbenta?

0%

44%

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię?

6%

10%

Czy jest wskazywany główny konkurent inkumbenta?

31%

35%

Źródło: opracowanie własne. Liczba wskazań została najpierw wyliczona dla każdego miasta
z osobna – uśredniona, jeśli dotyczył go więcej niż jeden artykuł. Następnie wskazania dla miast
zostały uśrednione w grupach wyróżnionych ze względu na identyfikację inkumbenta

Wyniki badań odnoszące się do medialnego sposobu przedstawiania
pretendentów w rywalizacji o urząd włodarzy miast świadczą o pewnej równowadze „perspektywy antypartyjnej” i „spojrzenia sejmowego” w sposobie
relacjonowania samorządowej kampanii wyborczej. Wprawdzie odnotowano
wyższy odsetek procentowy przekazów, w których wskazywano na przynależność partyjną pretendentów niż inkumbentów, ale częstotliwość „identyfikacji
sejmowej” w przypadku kolejnych wymienianych w przekazie mediów pretendentów okazała się niższa. Innymi słowy, jeśli było więcej kontrkandydatów,
to średnia „identyfikacja sejmowa” dla kolejnych wymienianych pretendentów
spadała. W miastach, w których o reelekcję ubiegał się „inkumbent lokalny”,
w przekazie mediów bardziej widoczni byli „pretendenci sejmowi” niż „pretendenci lokalni”. Natomiast większą liczbę kontrkandydatów prezentowano
w miastach, gdzie o ponowny wybór walczył „inkumbent sejmowy”. Co więcej,
w znaczącej większości przypadków dziennikarze podkreślali samorządowe
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doświadczenie pretendentów, a rzadko wspominali o ich dotychczasowej
działalności publicznej.
Tabela 46. Ilościowy rozkład wskazań uzyskanych w odniesieniu
do przekazu mediów lokalnych nt. pretendentów w wyborach
na włodarzy wybranych miast Małopolski
Artykuł/Pytanie

Pretendent
1

Pretendent
2

Pretendenci
ogółem

Sejmowi

Lokalni

Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią?

56%

60%

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego pretendenta?

13%

26%

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię?

0%

3%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego
zaangażowania pretendenta w samorządzie?

63%

52%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w polityce na wyższym szczeblu (parlament, sejmik)?

0%

2%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w działalność publiczną w instytucjach publicznych bądź organizacjach?

6%

14%

Czy jest podawana jego jednoznaczna identyfikacja z ogólnopolską partią?

13%

46%

Czy jest podawana nazwa lokalnego komitetu/organizacji popierającego pretendenta?

13%

26%

Czy jest podawana informacja o poparciu dla danej kandydatury przez ogólnopolską partię?

31%

5%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego
zaangażowania pretendenta w samorządzie?

63%

37%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w polityce na wyższym szczeblu (parlament, sejmik)?

6%

0%

Czy jest podawana jakaś informacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania
pretendenta w działalność publiczną w instytucjach publicznych bądź organizacjach?

6%

8%

ogólna liczba wymienianych pretendentów

3,63

2,42

wszystkie identyfikacje z partią

1,19

1,11

poparcie partii

0,44

0,11

partia u dwóch pierwszych

0,69

0,94

Źródło: opracowanie własne. Liczba wskazań została najpierw wyliczona dla każdego miasta
z osobna – uśredniona, jeśli dotyczył go więcej niż jeden artykuł. Następnie wskazania dla miast
zostały uśrednione w grupach wyróżnionych ze względu na identyfikację inkumbenta
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3.5. Podsumowanie
Lokalny podział na rządzących i opozycję w samorządowej rywalizacji
wyborczej ma swój specyficzny obraz w mediach. Przeprowadzone badania
pokazały, że największą uwagę małopolskich mediów w sytuacji wyborów samorządowych przykuwa niezmiennie poziom prezydenckiej rywalizacji wyborczej. Podobnie media lokalne najczęściej relacjonują walkę o urząd burmistrza.
Świadczy to o silnej personalizacji przekazu mediów w kontekście wyborów
samorządowych oraz o pogłębiającym się procesie akomodacji polityki, także
na poziomie lokalnym.
Wyniki przeprowadzonych badań ujawniły spadek zainteresowania tematyką wyborczą, jak również osłabienie się tendencji do skandalizacji treści odnoszącej się do samorządowej kampanii wyborczej. Należy jednak podkreślić,
że słabsze zainteresowanie mediów krakowskich ogólnopolskim podziałem
politycznym w sposobie obrazowania gry wyborczej z 2014 r. w stosunku
do kampanii cztery lata wcześniej mogło wynikać także z mocnej pozycji
kandydatury Jacka Majchrowskiego oraz – analogicznie – ze słabości jego
„rządowych” i „opozycyjnych” kontrkandydatów.
Z jednej strony sposób relacjonowania przez media nie pozostaje poza
wpływem generalnych trendów, to znaczy poszukiwania sensacji i dominacji
przekazów negatywnych, jednak w przekazie zauważalne stało się też pewne
zobojętnienie na zwykłą, pozbawioną dramatyzmu rywalizację wyborczą.
Z drugiej strony ponownie – i w odniesieniu do wszystkich trzech dzienników
krakowskich – znacznie wzrosło natężenie nacechowania przekazu, a ponieważ
nacechowanie było przede wszystkim negatywne i ambiwalentne, to per saldo
złożyło się to na ogólny wzrost negatywizmu przekazu.
Wyniki analizy zawartości przekazu mediów regionalnych i lokalnych
w sytuacji wyborów samorządowych pokazują, że inkumbenci mogą liczyć
na większą uwagę mediów niż pretendenci, nawet ci z poparciem dużych
ogólnopolskich partii, jednak zainteresowanie to jest bardzo krytyczne. Dziennikarze chętniej wyrażają niezadowolenie ze sposobu, w jaki władzę sprawuje
obecny włodarz, niż wskazują na jego zasługi. Większa liczba pozytywnych
publikacji na temat inkumbentów w stosunku do pozytywnych doniesień
dotyczących pretendentów nie wyrównuje negatywnego bilansu przekazów
medialnych, które zawierają jednoznaczną ocenę urzędujących włodarzy miast.
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Wyniki ilościowej analizy przekazu mediów pokazują z kolei, że przynależność polityczna kandydatów jest istotnym elementem sposobu obrazowania
relacjonowanej przez media kampanii samorządowej, jednak dziennikarze
ograniczają się w swoich przekazach jedynie do wskazania partii popierającej
kandydatów, bez rozwijania tematu znaczenia zaplecza politycznego w rywalizacji wyborczej.
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Rozdział 4
Programy wyborcze:
postulaty, slogany, partyjność

Niniejszy rozdział został poświęcony rywalizacji między kandydatami
na poziomie programów wyborczych. Przyjmując normatywne spojrzenie
na komunikację wyborczą, można twierdzić, że teksty programowe kandydatów
służą agitacji wyborczej. Mają zatem zachęcić wyborcę – na ogół pośrednio,
przez liderów opinii publicznej – do oddania głosu na danego kandydata. Wynika z tego, że programy różnych kandydatów powinny się od siebie wyraźnie
różnić, tak samo jak różne są wyobrażenia i ideologie prezentowane przez
konkurujących polityków. Różnica jest warunkiem sine qua non racjonalnego
wyboru. Jednak nawet swobodne zapoznanie się z faktycznymi materiałami
wyborczymi skłania raczej do przyjęcia tezy dokładnie przeciwnej: mimo nominalnych różnic między różnymi kandydatami, ich programy robią wrażenie
zaskakująco podobnych. Od tego punktu wychodzimy w niniejszym, ostatnim
rozdziale książki. Badanie dotyczy trzech sfer: treści tematycznej programów,
haseł przewodnich, tzw. sloganów wyborczych oraz ekspozycji różnic partyjno-ideologicznych i antypartyjnych resentymentów. Pod uwagę zostały wzięte
wyłącznie teksty programowe, w tym ulotki oraz plakaty, których reprodukcje
umieszczano na internetowych witrynach kandydatów na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta w Małopolsce. Duża część danych pochodziła ze stron
kandydatów w serwisie Facebook. Zostały one pobrane – czasami w postaci plików, czasami tylko tzw. zrzutów ekranu – między marcem a majem 2015 roku.
Próbę dobrano wg następującej zasady: zbadano wszystkich kandydatów partii
sejmowych, którzy posiadali witrynę oraz opublikowali program wyborczy (65
osób), a z pozostałych kandydatów z witrynami www wybrano losowo kolejne
65 osób; jeśli trafiono na kandydata bez programu, odrzucano go, a na jego
miejsce losowano kolejną osobę.
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4.1. Programy wyborcze
W większości analizowanych dokumentów programowych powracały
te same wątki tematyczne niezależnie od tego, jaką opcję polityczną prezentował kandydat. Najbardziej eksponowany wątek, obecny niemal w każdym
programie, dotyczył łatwego pozyskiwania kapitału. Kandydaci odnajdywali
go w dwóch źródłach: w kieszeniach inwestorów oraz w dotacjach z Unii
Europejskiej.
Dla przykładu Stefan Kolawiński (Bochnia) chciał pozyskiwać „kolejnych
inwestorów na obszar Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”, a także
deklarował „przyjazne podejście do inwestorów w zakresie ułatwiania i pomocy w rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości” . Wtórował mu jego
konkurent Adam Korta, który istotną część programu poświęcił wspieraniu
przedsiębiorczości. Korta planował więc stworzyć „system zachęt” i „klimat
do zwiększania zatrudnienia” oraz „pozyskać środki” na rozwój . Korta proponował także wprowadzenie inkubatora przedsiębiorczości i budżet obywatelski,
co miałoby zapewnić racjonalne wykorzystanie kapitału w tworzeniu nowej
wartości, czyli tzw. rozwój. Inny bocheński kandydat, Wojciech Zastawniak,
deklarował z kolei, że będzie „aktywnie poszukiwał inwestorów”, sugerując przy
tym, że dotychczasowe poszukiwania były zbyt powierzchowne . Granie kartą
przyjaznego klimatu dla inwestorów stanowi nieodłączny element programów
także pozostałych kandydatów w innych gminach. Przykład Bochni, gdzie różni
kandydaci mówią o inwestycjach niemal dokładnie to samo i równie ogólnie,
jest bardzo reprezentatywny dla samorządowej komunikacji politycznej.
Od tej ogólnej i politycznie bezpiecznej perspektywy zdarzały się jednak
ciekawe odstępstwa. Małgorzata Więckowska, kandydatka partii lokalnej
z Nowego Wiśnicza, także podkreślała konieczność przyjaznego podejścia
do inwestorów. Ale w przeciwieństwie do większości innych kandydatów,
Więckowska starała się wskazać, kim owi mityczni inwestorzy mogą być. Jej
zdaniem są to „przedsiębiorcy z terenu gminy, którzy „ze względu na różnego
rodzaju utrudnienia [musieli] zainwestować swoje pieniądze poza nią” . Postulat
tworzenia dobrego klimatu dla inwestorów/przedsiębiorców był dla kandydatki
tak ważny, że Więckowska zaproponowała nawet ustanowienie Dnia Przedsiębiorcy Gminy Nowy Wiśnicz.
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Więckowska upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu: wykorzystała topos
„przyjaznego klimatu dla inwestorów”, by jej program spełniał swoiste „cechy
gatunkowe” programów wyborczych i nie wyróżniał się negatywnie, a jednocześnie uderzyła w poprzednie władze gminy, unikając przy tym personalizacji
konfliktu i bezpośredniego starcia. Uczciwie trzeba jednak zauważyć, że program Więckowskiej zawiera w tym zakresie więcej szczegółowych propozycji
(doprowadzenie energii elektrycznej, budowa dróg dojazdowych do powstających przedsiębiorstw itp.), mających ułatwiać życie „kreatywnym przedsiębiorcom”, którzy „są naszą nadzieją na przyszłość, bo to od nich, w dużej mierze,
zależy wizerunek i rozwój naszej gminy” . W podobnym tonie wypowiadał
się m.in. Stanisław Pacura, kandydat z Brzeska, w którego programie istotną
pozycję zajmował postulat rozbudowy dróg lokalnych, szczególnie tam, „gdzie
potencjalni inwestorzy nie mają możliwości wykorzystania posiadanych gruntów dla celów rozwojowych” .
Topos przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców znalazł swoje rozwinięcie
w postulatach tworzenia lub rozwijania tzw. specjalnych stref ekonomicznych.
Na poziomie analizy programów wyborczych można odnieść wrażenie, jakby
kandydaci zdawali sobie sprawę z tego, że samo hasło przyjaznego podejścia
do inwestorów było zbyt ogólne, by miało retoryczną siłę rażenia. Idea strefy
ekonomicznych okazała się więc sposobem na częściowe uszczegółowienie
programu, zwłaszcza gdy kandydat – jak np. Mariusz Palej z Rzezawy – potrafił
połączyć pomysł strefy ekonomicznej z realnie istniejącym i powszechnie dostrzeganym problemem, którego rozwiązanie leży w gestii władz gminy. Palej
standardowo postulował promocję przedsiębiorczości, ale apelował przy tym:
„Uprościmy proces scalania gruntów w celu utworzenia miejsca, w którym
powstać mogłaby strefa aktywności gospodarczej”. Hasło dobrego klimatu dla
inwestorów także zyskało rozwinięcie, zdaniem Paleja „tworzenie dobrej atmosfery współpracy pozwoli na to, aby osoby zamieszkujące na terenie gminy
były zatrudniane w pierwszej kolejności i nie na tzw. umowach śmieciowych” .
Na podobny pomysł wpadł Tomasz Siemek z Alwerni. Utworzenie strefy
ekonomicznej miałoby być gwarancją przyciągnięcia kapitału. W swoim programie pisał:
„Najważniejszym zadaniem będzie wyznaczenie strefy ekonomicznej
na terenie Gminy, w której działalność gospodarcza będzie prowadzona
na preferencyjnych warunkach. Musi być to teren odpowiednio uzbrojony dla
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wdrożenia inwestycji oraz usytuowany w takim miejscu, aby nie oddziaływać
negatywnie na mieszkańców i środowisko naturalne. W celu tym potrzebne
będą konsultacje społeczne. Teren ten będzie przeznaczony pod działalność
przemysłową, usługową” .
W tym przypadku na uwagę zasługuje eksponowanie wątku konsultacji
społecznych, co wskazuje na to, że kandydat miał świadomość, że tworzenie
preferencyjnych warunków prowadzenia działalności dla jednych przedsiębiorców może być odbierane jako pogarszanie warunków dla innych. Siemiek
zwraca też uwagę na potencjalne koszty społeczne i środowiskowe. Ponadto
tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jest zawsze oddaniem jakiejś części majątku gminy poniżej wyceny rynkowej. Inaczej trudno byłoby mówić
o specjalnych czy też preferencyjnych strefach. Nasuwa się zatem pytanie, czy
zyski dla gminy płynące z takiej decyzji przewyższają straty wynikające z ulgowego traktowania nowych przedsiębiorców. Żaden z badanych kandydatów
nie ośmielił się rozważać takich spraw, ale odwołanie do potrzeby konsultacji
społecznych – jak u Tomasza Siemka – wskazuje, że przynajmniej niektórzy
kandydaci czuli potrzebę politycznego zabezpieczenia się przed ryzykiem
oskarżeń o oddawanie majątku gminnego w ręce „obcego” kapitału.
Drugim tropem w poszukiwaniu taniego kapitału były dotacje z Unii Europejskiej. Dotacje przedstawiano jako strumień kapitału, po który wystarczy
sięgnąć. W ani jednym z badanych programów wyborczych nie pojawił się
choćby ślad dyskusji o kosztach korzystania z dotacji. Nic zatem dziwnego,
że pretendenci, atakując inkumbentów, sięgali po argument niedostatecznie
sprawnego sięgania po środku unijne. Dla przykładu Marek Bzdek z Bochni
zaczyna swój program od postulatu „zintensyfikowania działań w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych” . W krótkim, zdawkowym programie
nie znalazł jednak miejsca, by wskazać, jak ma zamiar zwiększyć skuteczność
i dlaczego skuteczność poprzedników okazała się niewystarczająca.
W podobnym tonie wypowiadał się Mariusz Palej z Rzezawy. Jego zdaniem
„dobrze kierowane samorządy uzupełniają swoje budżety, sięgając po środki
zewnętrzne (krajowe i zagraniczne)” , czego – jak można się domyślać – nie
robiła poprzednia władza, a przynajmniej nie robiła dostatecznie dobrze.
Dlatego Palej deklaruje, że jego ekipa podejmie „wszelkie możliwe działania,
aby w maksymalny sposób wykorzystać możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020” . Sięgnięcie po (darmowy?) kapitał z Unii
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Europejskiej wzmocni i pomoże „wpłynąć na wzrost jakości życia wszystkich
mieszkańców Gminy Rzezawa. To także pozwoli nam na oczekiwany przez
mieszkańców, dynamicznych rozwój” .
Konkurent Paleja, Roman Rachwał, postulował z kolei „mądre” wydawanie
pieniędzy z dotacji. Pisał:
Wiele mówi się o dużych pieniądzach (105,8 mld euro), które Polska uzyskała na lata 2014-2020 z Unii Europejskiej. Tak duże środki otrzymaliśmy
zapewne po raz ostatni. Pieniądze te w większości przeznaczone są dla
samorządów. Ukończone przeze mnie studia o kierunku Integracja Europejska [pisownia oryginalna – przyp. autora] przygotowały mnie do profesjonalnego zarządzania środkami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej
na każdym możliwym szczeblu. Nie wolno tych dotacji przeznaczyć tylko
na konsumpcję i budować np. kolejne baseny, aquaparki itp. Nierzadko
do już zrealizowanych tego typu obiektów gminy muszą dopłacać z powodu małej frekwencji. Najważniejsze jest to, aby pieniądze pozyskiwane na realizowanie określonych projektów były wydawane mądrze – tak
by w przyszłości przyniosły gminie i jej mieszkańcom widoczne profity
i korzyści. Należy je przeznaczyć przykładowo na uzbrajanie terenów,
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeba stwarzać w gminie
przyjazne warunki dla nowo powstających zakładów .
Argumentacja Rachwała zdradza jego strategię retoryczną: jeśli nie można zaatakować inkumbenta z tytułu niedostatecznie intensywnego sięgania
po środki z dotacji, to warto próbować wykazać, że sposób ich wydawania
nosi znamiona konsumpcji, czyli nie przyczynia się do powstawania nowego
kapitału, ergo nie przyczynia się do rozwoju. Trudno jednak nie zauważyć,
że przywołany przez Rachwała przykład dopłacania do basenów i aquaparków
„z powodu małej frekwencji” może odnosić się także do inwestowania w „przyjazne warunki” dla nowych przedsiębiorców. Nie da się wykluczyć, że produkcja w „nowo powstających zakładach” nie spotka się z dostatecznym popytem
i zakład taki trzeba będzie zamknąć lub dotować. Tym niemniej na uwagę
i docenienie na tle innych programów wyborczych zasługuje fakt, że kandydat
posługuje się w narracji wyborczej logicznie ułożoną argumentacją, zamiast
pozostać tylko przy zdawkowych hasłach.
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Swoistym dopełnieniem, ale jednocześnie przeciwieństwem wątku pozyskiwania kapitału jest kwestia budowy i rozbudowy infrastruktury. Podobnie
jak propozycje zdobywania kapitału od wdzięcznych za „przyjazne warunki”
przedsiębiorców oraz z unijnych dotacji, polepszanie infrastruktury pojawiało
się niemal w każdym programie wyborczym. W wielu przypadkach obie grupy
postulatów zestawiano ze sobą w zależności przyczynowo-skutkowej: wybierzcie mnie, a zdobędę kapitał, by wam wybudować nowe drogi. Jednak wątek
budowy infrastruktury różni się zasadniczo od dyskusji o kapitale swoją szczegółowością. W bardzo wielu programach kandydaci byli w stanie z niezwykłą
skrupulatnością podać np. nazwy konkretnych dróg i osiedli mieszkaniowych,
w których – po wygraniu wyborów – przystąpią do remontów lub budowy.
Dla zilustrowania tej tezy można wskazać przykład Witolda Kochana (Gorlice, inkumbent), który umieścił w programie wyborczym punkt o brzmieniu:
„rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Słonecznej” . W innym miejscu
tego samego dokumentu Kochan przekonuje wyborców argumentem o remontach dróg, obiecując poprawę stanu infrastruktury drogowej, poprzez budowę, wspólnie z Powiatem Gorlickim, północnego obejścia Gorlic (ulice Pola,
Sikorskiego i Korczaka) oraz sukcesywne remonty głównych dróg miejskich,
tj. m.in. ulic Kołłątaja, Krasińskiego, Kopernika, Sosnowej, Łokietka, Blich,
Kochanowskiego i Szpitalnej oraz Hallera. Dokończenie wraz z Powiatem
remontu ulicy Krakowskiej, rozpoczęcie budowy łącznika ulic Stróżowskiej
i Korczaka, prace budowlano-remontowe na innych odcinkach dróg (w tym
budowa nowych chodników i parkingów) .
Te niebywale szczegółowe postulaty kontrastują z obecnym w programie
Kochana wątkiem pozyskiwania kapitału, który przyjął postać skromnej, jednozdaniowej deklaracji: „Kontynuacja skutecznych starań o pozyskiwanie
środków zewnętrznych”.
Numerem jeden wśród wątków infrastrukturalnych była budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej. To oczywiście konsekwencja ilościowej dominacji gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, gdzie problem dostępu do kanalizacji
bywa powszechny. Warto jednak dostrzec to, jak istotną rolę pełni ten postulat
w de facto tekstach politycznych. O kanalizacji piszą niemal wszyscy badani
kandydaci na fotel wójta w pierwszych punktach programów wyborczych. Temat ten jest tak eksponowany, że sprawia wrażenie najważniejszego postulatu
programowego spośród tych o konkretnym charakterze. Wielu kandydatów
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stawia go wręcz wyżej w hierarchii niż opisywane wcześniej wizje dobrego
klimatu dla przyciągnięcia kapitału.
Przykładowo Sławomir Paterek (Gnojnik) zaczyna swój program od zobowiązania się do działań „mających na celu poprawę standardu życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz poprzez
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” . Podobnie postąpił Radosław
Warzecha z Babic, który podzielił swój program na główne punkty oznaczone
osobnymi nagłówkami. Pierwszy z nich brzmiał: „Ochrona środowiska – kanalizacja, śmieci, zagospodarowanie nieużytków”, a w jego ramach pojawił się
postulat „wznowienia procesu kanalizowania gminy przy wsparciu środków
z zewnątrz” . Widać w takim postępowaniu chęć ujęcia dwóch spraw naraz:
odniesienia się do pilnej i ważnej sprawy dla mieszkańców (kanalizacja) oraz
nadanie temu nieco poważniejszego, politycznego kontekstu ochrony środowiska i zarządzania funduszami gminy (środki z zewnątrz). Jest to jednak
względnie rzadki przypadek, by kandydat zdradzał tego typu świadomość
polityczną, stosując nieco poważniejszy ton w dyskusji o infrastrukturze
wodnokanalizacyjnej. W większości programów dyskusja ta realizowana była
w skrajnie apolitycznym, zaskakująco przyziemnym tonie.
Z większą powagą potraktowany został drugi infrastrukturalny wątek: drogi.
Także i on był obecny w zdecydowanej większości badanych programów, ale
w przeciwieństwie do sprawy infrastruktury kanalizacyjnej nie zawsze go eksponowano. Wyraźnie widać, że niektórzy kandydaci akcentowali go mocno
i dobitnie, a inni jedynie wspominali o nim między wierszami.
Próba programów wyborczych, którą dysponowano, nie daje podstaw
do wyciągnięcia wniosków statystycznych, ale z myślą o innych badaniach można zaproponować hipotezę, stanowiącą o związkach między bliskością centrum
gospodarczego a ekspozycją wątków drogowych w programach kandydatów
z danej gminy. Kandydaci z gmin leżących blisko Krakowa zdają się częściej
i silniej podkreślać konieczność lepszego skomunikowania własnej gminy
z siecią dróg prowadzącą do takiego centrum, co – jak można przypuszczać
– wynika z kolei ze struktury zatrudnienia: centrum gospodarcze przyciąga
tańszą siłę roboczą z gmin ościennych. Ślady tego rodzaju myślenia można
było dostrzec w krótkim, ale treściwym programie Jana Rychlika (inkumbent,
Alwernia), który postulował utworzenie węzła komunikacyjnego z autostradą
A4 na wysokości wsi Rudno .
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Nie tylko gminy blisko centrum gospodarczego zainteresowane są rozbudową sieci transportowej. Także kandydaci reprezentujący gminy leżące „na
uboczu”, ale jednocześnie zbyt duże, by przyjąć turystyczną strategię rozwojową typu „mały, urokliwy zakątek zapomniany przez świat”, starali się poruszyć problem komunikacji drogowej. Wątek ten pojawił się np. w programach
kandydatów z Gorlic. Witold Kochan chciał podjęcia działań prowadzących
do „zbliżenia komunikacyjnego Gorlic z Krakowem i Rzeszowem oraz autostradą”, a na poziomie powiatu „zbliżenia komunikacyjnego powiatu gorlickiego z innymi regionami województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz
ze Słowacją” . Rafał Kukla, konkurent Kochana, pisał niemal dokładnie to samo:
We współdziałaniu z Powiatem – kontynuacja działań do połączenia
Gorlic z siecią dróg ekspresowych bądź to przez drogę Kielce-Tarnów-Gorlice-Jasło-Barwinek-Granica Państwa, bądź też przez dogodne –
w szczególności w warunkach zimowych – połączenia drogowe z trasami
szybkiego ruchu przez Nowy Sącz, do autostrady A4 w kierunku Tarnowa
oraz do trasy S19 .
Problem z izolacją komunikacyjną dotyczył również innych gmin. Borykał
się z nim sąsiadujący z miastem Gorlice Biecz. Kandydujący tam pretendent
Mirosław Wędrychowicz deklarował „walkę z wykluczeniem komunikacyjnym”,
przez co rozumiał „zabieganie o lepszy dojazd do autostrady i budowę nowej
drogi wpierającej rozwój gospodarczy regionu” . Ujęcie problemu transportu
w ramy społeczne (idea wykluczenia) lokuje Wędrychowicza w nielicznej grupie kandydatów, którzy starali się nadać swoim programom choćby śladowe zabarwienie polityczne, ryzykując z jednej okazję do ataku ze strony konkurentów,
ale i dając świadectwo pewnej minimalnej uczciwości intelektualnej poprzez
traktowanie spraw publicznych jako spraw w gruncie rzeczy politycznych.
Oprócz postulatów budowy i modernizacji dróg regularnie pojawiał się
również wątek walki z deficytem miejsc parkingowych. Wszyscy badani kandydaci, którzy poruszyli tę sprawę, rozwiązanie problemu widzieli po stronie
podaży wolnego miejsca. Przywołany już Adam Korta pisał: „Bochnia bez problemów komunikacyjnych – stworzymy dodatkowe miejsca parkingowe wokół
strefy centralnej miasta” , wierząc zapewne, że można w ten sposób rozładować
nadwyżkę popytu na wygodną jazdę samochodem do centrum. Ani Korta, ani
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nikt inny w badanej próbie nie zwrócił bezpośrednio uwagi na fakt, że wzrost
podaży parkingów wywołuje na ogół wzrost popytu na dojazd samochodem,
co prędzej czy później powoduje powrót do punktu wyjścia. Niektórzy jednak
– jak np. Paweł Kolasa ze Skawiny – trzymali się bezpiecznych ogólników. Zamiast deklarować chęć budowy nowych miejsc parkingowych, Kolasa proponował „uporządkowanie polityki parkingowej w mieście” . Kolasa nie rozwinął
tego postulatu, czując zapewne, jak niebezpieczna dla powodzenia w wyborach
może być deklaracja ograniczania miejsc parkingowych, ale jednocześnie dał
delikatnie do zrozumienia, że problem deficytu miejsc postojowych można
rozwiązać jedynie po stronie popytu, tworząc zachęty do korzystania ze społecznie mniej kosztownych dóbr alternatywnych. Pisał bowiem:
Przed nami stoją także istotne zadania związane głównie z budową chodników i systemu ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym oraz
wprowadzenie na terenie całej gminy ułatwień w poruszaniu się rowerem.
Nie wszędzie konieczne jest budowanie ścieżek rowerowych – czasami
wystarczą drobne ułatwienia: odpowiednie oznakowanie, obniżone krawężniki, ograniczenie prędkości poruszania się samochodów do 30 km/h
czy budowa kontrapasów .
Wątki rowerowe pojawiały się w programach bardzo często, ale niemal
wyłącznie w perspektywie rekreacyjno-turystycznej. Kolasa był jedynym
kandydatem spośród badanych, który sygnalizował, że transport rowerowy
może – szczególnie w małych miastach – rozwiązać problem deficytu miejsc
parkingowych.
Ostatnim ze zidentyfikowanych w materiale badawczym regularnych postulatów programowych było zagwarantowanie lub poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców. Można przyjąć, że bezpieczeństwo jest jednym z tych haseł, które
wręcz muszą pojawiać się w programach politycznych. Są niejako oczekiwane przed odbiorcę i ich brak byłby z pewnością zauważony. Któż bowiem nie
chce dbać o zdrowie i życie tych, którzy mają legitymizować jego działalność
polityczną? Nic zatem dziwnego, że niemal wszyscy kandydaci deklarowali
zainteresowanie bezpieczeństwem mieszkańców gminy, w której kandydowali.
Ale to bezpieczeństwo różnie rozumiano. Cytowana już wcześniej Małgorzata Więckowska (Nowy Wiśnicz) martwiła się o to, że zły stan nawierzchni
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zagraża „bezpieczeństwu użytkowników [dróg] i sprawności ich pojazdów” .
Bezpieczeństwo pojmowane z perspektywy ruchu drogowego pojawiło się także
w programie Tomasza Siemka (Alwernia). Chciał on poprawy bezpieczeństwa
skrzyżowań, budowy chodników i remontowania dróg. Istotną rolę odgrywało przy tym bezpieczeństwo dzieci. Kandydat pisał: „Bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły jest także przedmiotem naszej troski. Budowa oznaczonych
przejść drogowych, wyposażenie w kamizelki odblaskowe oraz montaż sygnalizacji na głównych skrzyżowaniach w Gminie to plany w naszym programie” .
Natomiast Sylwia Hnatów (Rzezawa) w wywiadzie prasowym, w którym
przedstawiła swój program, mówiła o bezpieczeństwie w następujący sposób:
Należy podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ogólnego
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych w szczególności powodzi, powstawania osuwisk
i huraganów oraz w tym celu proponuję doposażenia służb ratowniczych
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wątek bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego pojawiał się przede wszystkim w mniejszych gminach i na ogół nie był uzupełniany
o wątek bezpieczeństwa przed zachowaniem innych osób. Ten wątek pojawiał
się z kolei regularnie w miastach. Na przykład Kazimierz Kasperek, kandydat
Prawa i Sprawiedliwości na fotel burmistrza Chrzanowa, martwił się o bezpieczeństwo mieszkańców, a jego recepta była dość prosta i spójna z ideologią
partii: „Na pewno przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
m.in. poprzez wprowadzenie większej ilości pieszych patroli policji” .

4.2. Slogany
Slogany wyborcze są nierozłączną częścią tekstów agitacyjnych i programowych. W większości badanych przypadków kandydaci dysponowali
jakimś sloganem, choć nie zawsze był on eksponowany tak, jakby można się
tego spodziewać, biorąc pod uwagę jego funkcję, tj. wyróżnienie i zwrócenie
uwagi potencjalnego odbiorcy na kandydata. Podobnie jak treści programowe
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slogany omawiane w tym podrozdziale pochodziły przede wszystkim z witryn
internetowych i stron w serwisach społecznościowych jednoznacznie związanych z kandydatem. Dysponowano dodatkowo podobną próbą sloganów
z badań nad samorządową kampanią wyborczą w roku 2010, co umożliwiło
porównanie.
Jak wyglądał świat opisywany w sloganach wyborczych? Był to świat spraw
lokalnych, bliskich terytorialnie i wydarzeniowo. W 2010 r. kandydat Zbigniew Kowalski (Radłów) przekonywał, że jest [...] oddany sprawom lokalnej
społeczności, Zbigniew Jurczak proponował wadowiczanom Solidarną Lokalną
Demokrację, co w oczywisty sposób nawiązywało do popierającego do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Krzysztof Dąbrowski z poetyckim zacięciem
deklarował Wierni tradycji służymy naszym małym Ojczyznom, czyli w jego
przypadku Kluczom.
Był to też świat dla mieszkańców wyjątkowy, domagający się stworzenia
najlepszych warunków i największych możliwości. Dlatego np. w 2010 r. kandydatka Urszula Stochel grzmiała, że Skawina zasługuje na więcej!. Wtórowali
jej, ale łagodniej, bez wykrzyknika, Tadeusz Chowaniak (Babiogórcy zasługują
na więcej) i Teresa Poloska (Gmina Ryglice zasługuje na więcej). Natomiast
Jacek Grosser przypominał wyborcom z Oświęcimia prostą zależność Lepszy
prezydent, lepsze miasto, a Grzegorz Gołdynia, jeden z jego kontrkandydatów,
kontrował, sugerując, że to on ma Receptę na miasto. W 2014 r. ten sam wątek
podchwycił Piotr Piotrowski, który Mogilanach agitował Razem zrobimy więcej.
Metafora zmiany i rozwoju w czasie linearnym pojawiała się zresztą bardzo często. Wybory samorządowe przedstawiano jako ten krytyczny moment,
w którym można dokonać takiej zmiany, by (w domyśle: wreszcie) rozwój nabrał rozpędu. Czas na zmiany! – tak, niezależnie od siebie, apelowali w 2010 r.
do mieszkańców Krzysztof Pławecki (Bochnia), Roman Wcisło (Gdów),
Krzysztof Samborski (Wojnicz), Rafał Lasek (Stryszawa). Nowosądecki inkumbent Ryszard Nowak nie spoczywał na laurach i również zapewniał, że Zrobimy
jeszcze więcej (ale tylko, jeśli znów „wygramy”). Z grubsza to samo obiecywali
inni inkumbenci, Artur Kozioł z Wieliczki, przyznając, że Zmieniamy miasto
i gminę, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia, oraz Marek Chudoba (Czchów):
Jest jeszcze wiele do zrobienia – zróbmy to razem.
W 2014 r. podobny slogan zaprezentowała Małgorzata Więckowska, której
zdaniem w Nowym Wiśniczu Do normalności [wystarczy] jeden głos! Z kolei
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Jerzmanowicach-Przegini Józef Grzyb z sentymentem wspominał przeszłość,
apelując Przywróćmy normalność. Hasło zmian pojawiło się także w Skawinie,
gdzie Norbert Rzepisko wykorzystał sprawdzony, i dlatego obecnie mało oryginalny slogan Czas na zmiany. Zmian chciała również Agnieszka Stachyra
z Wielkiej Wsi, ale powiązała je z tożsamością, głosząc hasło Czas na kobiety
i dorzucając dwa wykrzykniki. Skoro samo Czas na zmiany jest sloganem
zbyt popularnym, zatem by cechować się jakąkolwiek oryginalnością, Marek
Niechwiej sięgnął po znaczącą modyfikację tego hasła: Czas na uczciwe zmiany.
W niektórych miejscowościach panował zastój, jak choćby w 2010 r. w Krynicy-Zdroju, gdzie pretendent Piotr Ryba oznajmiał Czas na rozwój, lub w Ciężkowicach, gdzie Przemysław Truchan radził Wybierz Rozwój Naszej Gminy. Zastój w Krynicy-Zdroju zauważył też inny pretendent, Dariusz Raśko, ale uderzył
w odmienny, bardziej indywidualny ton, proponując Przyszłość i Rozwój dla
Ciebie i Twojej Rodziny . By uniknąć stagnacji, o konieczności ciągłego rozwoju
przypominali również Andrzej Saternus (Chełmek, Inwestycje i Rozwój) i Ewa
Przybyło (Rabka, Wspólnie dla rozwoju).
Na tym tle pewną oryginalnością wykazał się Łukasz Palarski, kandydujący w 2010 r. na wójta Zembrzyc, który metaforę rozwoju uchwycił w swoim
sloganie za pomocą zapomnianego już nieco słowa „postęp” (Praca Postęp
Przyszłość). Czesław Rajda, bez powodzenia kandydujący w Andrychowie z ramienia SLD, zastosował podobny, historycznie sprawdzony wzorzec sloganu,
rzucając trójczłonowe hasło Człowiek Dom Praca.
Drugim ważnym i widocznym elementem świata przedstawionego była
więź między kandydatem a wspólnotą mieszkańców. Ryszard Wojtarowicz
(Krościenko nad Dunajcem) na wstępie kampanii 2010 r. zaznaczył Sukces oznacza służbę na rzecz innych, ale wyborcy nie dali mu szansy, by tego
dowiódł własnym przykładem. Podobny los spotkał Leszka Gowina, który
uzmysławiał myślenickim wyborcom, że Samorząd jest dla Was. Gowinowi
wtórował Tomasz Bąk ze sloganem Gmina jest dla mieszkańców, ale to akurat
mogło spodobać się wyborcom z Kęt, bo kandydat wygrał. Robert Tokarczyk
chciał wygrywać Razem dla Rytra, Rafał Kukla Razem dla dobra Gorlic, a Józef
Abram chciał zwyciężyć, by być Bliżej ludzkich spraw w Gorlicach. Wyborców
to jednak nie przekonało. Już w pierwszej turze udało się natomiast wygrać
Janowi Rychlikowi, który kusił wyborców z Alwerni hasłem Razem dokonamy
więcej, przy okazji dopuszczając tychże wyborców do głosu, by mogli obok jego
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sloganu dopisać Jan Rychlik Naszym Burmistrzem. Wygrali też, choć dopiero
w drugiej turze, Małgorzata Gromala ze sloganem Razem Zmienimy Gminę
Podegrodzie oraz Jan Pająk, przypominający indywidualnie każdemu wyborcy,
że Pająk to (przecież) Twój Kandydat na Wójta Gminy Drwinia. Na ten sam
pomysł wpadł Marek Uszko (Podegrodzie), oznajmiając Naszą przyszłość zacznijmy już dziś. Twój kandydat na wójta.
Inkluzywne „my” uderzało również w sloganach Wiesława Armatysa Ziemia Wojnicka Chcemy Tu Mieszkać!, Rafała Laska (Stryszawa) Przyszłość jest
w naszych rękach. Czas na zmiany, Marka Chudoby (Czchów) Jest jeszcze wiele
do zrobienia – zróbmy to razem oraz Jana Sikory (Wieliczka) Możemy to zrobić.
Ten ostatni slogan nasuwa zresztą nieodparte skojarzenia z słynnym hasłem
Baracka Obamy Yes We Can.
W 2014 r. Słuchać mieszkańców, zmieniać gminę chciał kandydujący w Laskowej Piotr Stach. Adam Korta proponował Zbudujmy Nową Bochnię, a jego
kontrkandydat – zdając sobie wyraźnie sprawę z tego, że jako radykalny zwolennik poglądów Janusza Korwin-Mikkego nie ma statystycznie dużej szansy
na wygraną, grzmiał: Ratujmy Bochnię. W tę wymianę sloganów, w których
Bochnia i jej mieszkańcy są przerzucani w celach agitacji politycznej, włączyli
się i inni kandydaci. Bogumił Mieszkowski w programie utrwalonym w materiale audiowizualnym kreślił wizję Bochnii naszych marzeń, a Wojciech Zastawiak uderzał indywidualnie: Bochnia to Ty.
Sam fakt odbywania się wyborów samorządowych nie zawsze okazywał
się najważniejszy dla kandydatów. Niektórzy akcentowali znacznie szerszą,
wręcz życiową perspektywę. Tak w 2010 r. postąpili m.in. Jadwiga Wójtowicz
(Gorlice) Zawsze z ludźmi, Wiesław Kozłowski (Dębno) Każdy jest dla mnie
ważny, Bogdan Cuber (Przeciszów) Najważniejsi są ludzie, Paweł Kobielusz
(Oświęcim) Razem możemy więcej, a szczególnie Marcin Kuflowski (Skawina),
wrzucając w rozbudowany slogan myśl [...] uczymy się przez całe życie [...]. Piotr
Boroń (Kraków) w ogóle pominął sprawy lokalne i z miejsca uderzył w wielką
politykę, apelując Zbudujmy Nową Lepszą Prawicę!
Rzadziej pojawiały się bezpośrednie apele o oddanie głosu. Niektórzy, jak
wspomniany wyżej Jacek Grosser, sprytnie kamuflowali dyrektywność, chowając ją za zasłoną rzekomo powszechnie znanej zależności (Lepszy prezydent,
lepsze miasto). Jan Sikoń z Łukowic przedstawił sprawę prościej i zaapelował
do wyborcy Popieraj, a jutro będziemy wspólnie działać, ale liczba popierających
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okazała się zbyt mała, by przejść choćby do drugiej tury. Natomiast Roman
Olchawa (Czchów) proponował układ bezwarunkowy Będę lepiej zarządzał
Gminą. Franciszek Adamczyk (Lipnica Wielka) natomiast krótko poprosił Zaufaj doświadczeniu, a Bolesław Żaba apelował do mieszkańców Mszany Dolnej
bardzo konkretnie Zagłosuj 5.12.2010 r. W II turze wygramy!
Wątek doświadczenia i zaufania wyciągnął również Kazimierz Krok z Łużnej, apelując Mądry wybór to wspólny sukces! Zaufaj doświadczeniu. Na doświadczenie powoływali się krakowscy kandydaci Stanisław Kracik (Doświadczenie, pracowitość, skuteczność) i pośrednio Jacek Majchrowski (Sprawdzony
Prezydent) oraz Zbigniew Kowalski z Radłowa (Sprawdzony, bez układów, oddany sprawom lokalnej społeczności). Śmiałą (samo)ocenę wystawił sobie również
Bogdan Kosturkiewicz w rozwlekłym sloganie Dobry gospodarz, zawsze wierny
Bochni i jej Mieszkańcom. Małgorzata Grzywa (Oświęcim) apelowała zwięźle,
lecz kokieteryjnie Zaufaj mi drogi Wyborco.
Popularnością cieszyło się odwołanie do metafory gry i zakładu. Zbigniew
Tomaszek z Iwanowic apelował do wyborców o niskiej skłonności do ryzyka,
prosząc Postaw na sprawdzonego człowieka! Arkadiusz Rzepka (Olkusz) podchodził wyborców psychologiczną regułą zaangażowania: Stawiasz na skuteczność? Stawiasz na uczciwość? Stawiasz na kompetencje? Postaw na mnie!
Kandydaci odwoływali się również do wartości. W 2010 r. Rafał Kossowski obiecywał więc Nowe spojrzenie, większa wrażliwość społeczna oraz
dodawał Najlepszy kandydat na burmistrza Libiąża. Stefan Kolawiński przekonywał bochnian do swojej Uczciwości i rozsądku, a Józef Brynkus (Wieprz)
do Uczciwości, jawności i rzetelności. Krzysztof Leksycki oznajmił, że wraz nim
nadejdzie do Jabłonki Nowa jakość oraz Wiarygodność i Niezależność, a Janusz
Szczęśniak zachęcał trzebinian do przetestowania jego Wiedzy, doświadczenia,
uczciwości. Wartość „zgody” jako gwarancji ładu i stabilności akcentował Jan
Majerz w sloganie Dalej w zgodzie, przypominając przy okazji, że ubiega się
o reelekcję, a upływająca (wówczas już druga!) kadencja przebiegła – jego zdaniem – bezproblemowo. Wyborcy w Kłaju nieco inaczej ocenili sytuację, gdyż
Majerz przegrał już w pierwszej turze. O uczciwości zapewniał także Mirosław
Gajdziszewski (Bukowno) w sloganie Dotrzymuję słowa, a Adam Najder dawał
wyborcom ze Skawiny Gwarancję gospodarności.
Podsumowując, tak w 2010 r., jak i w 2014 r. kandydaci chętnie wykorzystywali slogany odwołujące się do konieczności zmian i dalszego rozwoju gmin.

Partyjność, ideologia, tożsamość polityczna

145

Ze względu na sygnalizowany wcześniej brak polityczno-ideologicznego zróżnicowania programów wyborczych, trudno było im wyróżnić się sloganami.
Jeśli bowiem slogan ma być krótkim, zwięzłym przestawieniem głównych myśli
programowych kandydata, to niestety w obliczu programowej nierozróżnialności kandydatów stworzenie oryginalnego, przykuwającego uwagę sloganu
okazuje się bardzo trudne.

4.3. Partyjność, ideologia, tożsamość polityczna
Jak zasygnalizowano wcześniej, kandydaci na ogół jak ognia unikali angażowania się w spory o charakterze polityczno-ideologicznym. Na podstawie treści
programów wyborczych nie rozróżnimy kandydata lewicowego, centrowego
i prawicowego. Niemniej jednak w zgromadzonej próbie badawczej można
było wskazać kilku kandydatów, którzy podjęli wątki partyjne i ideologiczne.
Tarnowski kandydat Marek Ciesielczyk wyróżniał się eksponowaniem dość
radykalnej antypartyjności. Ciesielczyk (Nowa Prawica) chciał tworzyć „antypartię”, podając przy tym swój numer telefonu jako jedną z form kontaktu.
Wczytanie się głębiej w program Ciesielczyka pozwala jednak odkryć ślady
ideologicznego uwikłania. Kandydat postulował np. „Stopniowe wycofywanie gminy z prowadzenia nieopłacalnej na dłuższą metę i antywolnorynkowej
działalności gospodarczej. Samorząd nie może konkurować z własnymi mieszkańcami, ryzykując w dodatku utratę ich pieniędzy” . Program Ciesielczyka
był jednym z niewielu tekstów, w którym używano sformułowań „wolny rynek”
i „antywolnorynkowy”, co musi skłaniać do refleksji.
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Rys. 2. Grafika wyborcza Marka Ciesielczyka (Tarnów).
Źródło: http://www.marekciesielczyk.com/wybory-w-tarnowie/

Rys. 3. Grafika wyborcza Zbigniewa Jurczaka (Wadowice).
Źródło: http://www/facebook.com/zjurczak

Zbigniew Jurczak (Wadowice, SLD) był jednym z niewielu kandydatów
partyjnych, którzy eksponowali związki z partią. Logotyp „SLD – Lewica
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Razem” był widoczny w wielu dokumentach. Jednak sam program kandydata
nie zawierał żadnych szczególnych treści, pozwalających na identyfikowanie
go z ideologią lewicową. Zamiast problemów pracy i zagarniania wartości
dodatkowej Jurczak skupił się na symbolice religijnej.

Rys. 4. Grafika wyborcza Jakuba Kwaśniego (Tarnów).
Źródło: http://www.facebook.com/kubakwasny

Ciekawie przedstawiała się kampania innego kandydata partyjnego, Jakuba
Kwaśnego (Tarnów, SLD). Program na jego witrynie był programem SLD, ale
z kolei na ulotce wyborczej na FB trudno odnaleźć jakiekolwiek powiązania
z partią. Na swojej witrynie w tekście o znamienny tytule „Samorząd to wspólnota – nie ma w niej miejsca na politykę” Kwaśny wyjaśniał:
Wybory, same w sobie są polityczne, lecz wybory samorządowe są szczególne. W nich kwestie poruszane na „Wiejskiej” – w sejmie, nie odgrywają
żadnego znaczenia. Dla nas tu na dole – w Tarnowie, Żabnie, czy Tuchowie nie powinno mieć znaczenia, kto jakie ma poglądy polityczne. Dla
nas najważniejsze jest to, czy wybrani przez nas kandydaci będą dobrze
pracować na rzecz wspólnoty lokalnej, walczyć o nowe miejsca pracy i rozwój naszej małej ojczyzny. Pomimo tego, że w jakiejś mierze listy wyborcze są partyjne (mój komitet nazywa się SLD Lewica Razem) to jednak
w tych wyborach głosujemy na ludzi, na sąsiada, na znajomego, na kogoś,
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kto już się sprawdził. Nie ma znaczenia, z jakiego startuje komitetu – byleby chciał dobra tego miasta i nie żerował na podatniku, załatwiając
sobie i swojej rodzinie ciepłe posadki w miejskich spółkach czy urzędzie .
W przypadku Wojciecha Grubka (Oświęcim, SLD) widoczna była identyfikacja partyjna (logo SLD-Lewica Razem), ale na tym partyjność (lewicowość)
się skończyła. W programie nie dało się zauważyć ani wyraźnych akcentów ideologicznych lub choćby kontrideologicznych (jak światopogląd u Jurczaka), ani
lewicowych haseł czy wartości. Co więcej, program otwierało hasło wspierania
rozwoju przedsiębiorczości, co – bez szerszego komentarza, którego zabrakło
w programie – może budzić wątpliwości z perspektywy lewicowej krytyki tzw.
kapitalistycznego sposobu produkcji.
Robert Herzyk (Olkusz, SLD) wspominał w programie, że reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, jednak w samej treści próżno szukać lewicowych
lub antyprawicowych odwołań. Herzyk – jak niemal wszyscy inni – obiecywał
np. „całkowite zwolnienie z podatków samorządowych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy”, co z miejsca prowokuje pytanie o racjonalność
i tożsamość lewicową. Norbert Rapacki (Nowy Targ, popierany przez SLD
Lewica Razem) ciekawie rozwiązał kwestię najwyraźniej niewygodnego poparcia partyjnego: „Kandyduję na burmistrza Nowego Targu jako kandydat
bezpartyjny. Pytacie dlaczego z poparciem Lewicy? Bo Lewica według mnie
jest bliżej ludzi. Wierzę w to, bo tak być powinno”.
Brak głębszych związków między poparciem partyjnym, identyfikacją polityczną i programem nie był problemem tylko kandydatów lewicy. Barbara
Czech (Liszki, PSL) umieściła na ulotce barwy i logo PSL, ale w programie nie
odnajdziemy ani słowa na temat identyfikacji partyjnej kandydatki. Marek
Burda (Niepołomice, PiS) w żaden sposób nie odniósł się ani do popierającej
go partii (PiS), ani do konkretnych przeciwników politycznych. Ograniczył
się jedynie do postulatu zmiany: „Uważamy, że po 25 latach rządzenia tych
samych ludzi należy to zmienić. Należy do samorządu wprowadzić nowych
ludzi o nowym spojrzeniu” . Jeśli ktoś oczekiwał wyraźnego ataku na słabnące
już wówczas PO, to musiał się srodze zawieść.
Zbigniew Grzyb (Iwanowice, popierany przez PiS) też nie odwołał się
do partyjności i sporów ideologicznych, choć kandydat chwali się poparciem
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czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości (Andrzeja Dudy, Ryszarda Terleckiego) i prawicy (Jarosława Gowina).
Program Andrzeja Gila (Wolbrom, PiS) został opublikowany w postaci
zbioru tekstów w dokumencie stylizowanym na prasę codzienną („gazeta”)
i firmowanym przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Towarzyszyły mu inne teksty agitacyjne, sylwetki kandydatów do sejmiku, rady powiatu i rady miejskiej,
a nawet pseudoquiz „Sprawdź swoją wiedzę o Wolbromiu” z pytaniami w rodzaju „Ilu odbiorców obejmuje system powiadamiania o zagrożeniach SMS,
jaki zapowiadał burmistrz Łaksa?” i odpowiedziami w stylu „tych, których
burmistrz ma wpisanych w komórkę” . Cały dokument został zbudowany wokół krytyki inkumbenta Jana Łaksy z PSL. Ale na próżno szukać w nim choćby
śladu ataku na partyjność Łaksy; nie było więc żadnej wzmianki o PSL, koalicji
PO-PSL, a tym bardziej o samej Platformie Obywatelskiej. Krytyka jest ściśle
personalna i w zasadzie sprowadza się tylko do zarzutu zbyt skromnego wykorzystania okazji danej przez „górę pieniędzy, jaka popłynęła do Polski z Europy”.

Rys. 5. Grafika wyborcza Łukasza Kmity (Olkusz).
Źródło: https://www.facebook.com/rzecznik.ceg
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Łukasz Kmita (Olkusz, PiS) zaprezentował skromną „deklarację programową” wraz z listem do mieszkańców, w której nie odnajdziemy żadnych śladów
walki partyjnej, choć elementy tożsamości partyjnej samego kandydata są eksponowane, czego przykładem zdjęcie agitacyjne kandydata z Andrzejem Dudą.
Podsumowując, programy partyjne cechuje daleko posunięte podobieństwo. Do żelaznych postulatów należą ogólne hasła związane z rozwojem
ekonomicznym poprzez kuszenie inwestorów niskim kosztem działalności
oraz dojmująco konkretne postulaty modernizacji infrastruktury, której braki
i wady są odczuwalne w codziennym życiu mieszkańców gmin. Podobieństwo
programów odbija się na podobieństwie sloganów wyborczych. Kandydaci,
jak jeden mąż, chcą zmian na lepsze i przekonują, że to ich osoba jest gwarantem takiej zmiany. Wszystko to dzieje się – chciałoby się sarkastycznie dodać
„oczywiście” – wyłącznie dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Rzecz w tym, że to dobro gminy przedstawione w programach wyborczych
jako temat nie nadaje się do negocjacji politycznej, a to ona stanowi sens kampanii wyborczej i lokalnego komunikowania politycznego. Kandydaci albo unikają przedstawiania spraw w sposób, który mogłyby stanowić zarzewie sporu
stricte ideologiczno-politycznego, albo przedstawiają je w tak ogólnych i rozmytych ramach (przykład „rozwoju”), że w zasadzie trudno o polemikę. Jak
wskazano wcześniej, sprawa „rury kanalizacyjnej” stanowi sprawę polityczną:
gdzie zostanie położona, kto na tym zyska, kto straci, jakie będą krótko-, średnio- i długoterminowe korzyści i koszty, kto je poniesie – to wszystko są kwestie
stricte polityczne. Ale stosunkowo trudno znaleźć dowody, że w programach
wyborczych kandydaci potrafią nadać takim tematom polityczny kontekst. Nie
oznacza to, że wszyscy kandydaci unikają postaw politycznych. W niniejszym
rozdziale wskazano na pewne przykłady kandydatów, którzy chcieli i potrafili
nadać swoim hasłom programowym bardziej polityczny kontekst, ryzykując
atak konkurentów. Większość jednak trzymała się bezpiecznych, niedzielących,
kontekstowo apolitycznych ogólników.
Apolityczne nastawienie udziela się także kandydatom partyjnym – członkom partii sejmowych lub osobom jawnie popieranym przez partie sejmowe.
Na próżno szukać u kandydatów lewicy krytyki kapitalizmu lub eksponowania
problemów ludzi pracy. Równie beznadziejne będzie poszukiwanie u konserwatystów pochwały hierarchii społecznej, uwielbienia dla historycznych struktur
i instytucji oraz krytyki lewicowo definiowanego postępu.
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Polska polityka ma charakter dalece teatralny. Za życia obecnego pokolenia
doszło do wielu emocjonujących, radykalnych przemian. Również bieżące wydarzenia, czy to w skali świata, czy kraju, nie służą wcale tonowaniu nastrojów.
Element takiej teatralności stanowi oddziaływanie na wyobraźnię poprzez
opowieści wyraźnie rozgraniczające jasną i ciemną „stronę mocy”. Takie, w których jednoznaczne dobro walczy z jednoznacznym złem. Przez pryzmat takich
opowieści, emocji i radykalnych zmian postrzegana jest też lokalna polityka.
Te opowieści bywają w wielu wypadkach sprzeczne, a uzasadnienia i argumenty
na rzecz ich prawdziwości często opierają się na pojedynczych przypadkach,
czasami na nadziejach, a kiedy indziej na obawach.
Można wymienić kilka takich wizji. W jednej z nich samorząd jest jakąś
szczególnie wyróżnioną częścią władzy publicznej, lepszą niż polityka krajowa, kierującą się dobrem wspólnym, odrzucającą skrajności i ideologie. Taki
obraz wpisuje się na zasadzie kontrapunktu w opowieść o krajowej polityce
jako obszarze szczególnej patologii, w którym nie sposób dostrzec niczego
dobrego – jest ona źródłem stałych zagrożeń, kłopotów i trosk dla obywatela.
Czarna wizja polityki bywa również rozszerzana na władze lokalne. W takiej
opowieści samorząd to nie miejsce szczerej troski o dobro wspólne, ale lokalne sitwy kierowane przez bezwzględnych i zdemoralizowanych kacyków.
Na rzecz takiej wizji przytacza się wysoki poziom reelekcji, choć przecież ten
sam fakt może być interpretowany, zgodnie z pierwszą wersją, jako dowód
na skuteczność działania władz lokalnych, ich umiejętność nawiązywania
kontaktów z obywatelami, odpowiedź na ich potrzeby i unikania zbędnych
konfliktów. To wszystko wpisuje się również w przemiany życia społecznego,
wątpliwości dotyczące starych podziałów politycznych i zmian w dziedzinie
komunikowania – prowadzących do osłabienia starych mediów z jednej strony, a ich tabloidyzacji z drugiej, poświęcania szczególnej uwagi sensacjom
i nieprawidłowościom, na czele z tymi, które wynikają z ulegania pokusom
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władzy. Z drugiej strony zaburzenie starych wzorów i niepewność rozbudza
emocje i sprawia, że polityką w większym stopniu niż nadzieje, kierują obawy przed możliwymi, negatywnymi zmianami. Wszystkie te zjawiska tworzą
generalnie wrażenie sytuacji nadzwyczajnej, wymagającej szczególnej troski
i zastosowania wyjątkowych środków zaradczych. Dotyczy to także rozwiązań
instytucjonalnych, związanych ze sprawowaniem w Polsce władzy na szczeblu
lokalnym. Przejawem tego są propozycje ograniczenia kadencyjności władz
samorządowych, uargumentowane nadmierną ich stabilizacją.
Obraz rywalizacji samorządowej, który wyłania się z różnych wątków zebranych w badaniach autorów, sytuuje się bardzo daleko od dramatyzmu. To obraz
całkiem uporządkowanej lokalnej sceny politycznej. Jednak to uporządkowanie
cechuje się dużą specyfiką – oczywiście bardzo daleko tu do dwóch równych
szeregów i dwóch ugrupowań, które walczą ze sobą o władzę na każdym z możliwych szczebli. Równie daleko jak do uproszczonej wizji, w której żadnych
znaczących podziałów na poziomie samorządowych nie ma i stanowi ona
obszar odseparowany od podziałów ogólnopolskich. Ale brak rzucających się
w oczy plam w ostrych barwach wydaje się specyficznym kolorytem polskiej
sceny politycznej. Choć w bliższym oglądzie okazuje się ona splotem kilku
powtarzających się wątków. Nawet jeśli są one zaplatane za każdym razem
w nieco odmienny sposób, to w całości tworzą obraz, w którym znajduje się
mniej powodów do zaniepokojenia niż do optymizmu.
W samorządach małopolskich miast występuje równowaga pomiędzy ruchami trzech wahadeł. Pierwsze z nich to ogólnopolskie podziały polityczne,
które mają bezpośrednie przełożenie na poziom regionalny i w znaczącym
stopniu regulują życie polityczne w całym województwie. W małej skali niezależnym ruchem pozostaje lokalny podział na rządzących i opozycję, co przy
chłodnym oglądzie wskazuje na bliskość polskiego samorządu ideałowi demokracji. Mniej więcej połowa burmistrzów zachowuje w wyborach swoje
stanowiska, a połowa je traci i podział ten idzie w poprzek wszelkich innych
zróżnicowań tych miejscowości. Warto zatem zauważyć, że w takim przypadku
spodziewana długość pozostawania na stanowisku wynosi dokładnie dwie kadencje – tak jak chcieliby to postulujący zmiany. I choć w niektórych miejscach
tych kadencji będzie więcej, to w wielu innych zmiana nastąpi już po jednym
cyklu i raz zdobytego stanowiska nie uda się zachować.
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Ten stan równowagi ma swój specyficzny obraz w mediach zarówno regionalnych i skupiających się przede wszystkim na rywalizacji o urząd prezydenta
miasta Krakowa, jak i w lokalnych, relacjonujących walkę o urząd burmistrza. Potrafią one wnikać naprawdę drobiazgowo w szczegóły działania włodarzy. Z jednej strony relacje medialne nie pozostają poza wpływem generalnych trendów,
to znaczy poszukiwania sensacji i dominacji przekazów negatywnych, ale widać
też pewne zobojętnienie na zwykłą, pozbawioną dramatyzmu rywalizację wyborczą. Jeśli chodzi o przekaz samych zainteresowanych uczestników, to dominuje
podejście technokratyczne i zarządcze. Nawet gdy kandydaci wpisują się w ogólnopolskie podziały polityczne, to dotyczy to raczej domniemanej tożsamości
niż rzeczywiście ideowych uzasadnień dla takiego czy innego kierunku lokalnie
prowadzonej polityki. Zdecydowanie w zabiegach o władzę przeważa podejście
oparte o kwestie sprawności i problemy techniczne, jak kanalizacja, transport
czy miejsca pracy. Czyli tematy w marketingu politycznym określane jako powszechne, nie zaś dzielące. Takie podejście nieuchronnie prowadzi do decydującej roli wyborcy medianowego, dla którego ogólnokrajowe podziały ideowe
czy polityczne nie są jednoznacznym ukierunkowaniem wyborów politycznych.
Same wyniki rywalizacji w szczegółach pokazują jednoznaczną przewagę
po stronie inkumbentów, czyli tych, którzy już znajdują się u władzy i zabiegają
o reelekcję. Na pierwszy rzut oka pozostaje to zgodne z ogólnokrajowymi sympatiami politycznymi. Ale jednocześnie widać korzyści z unikania jednoznacznej
identyfikacji z ogólnokrajowymi podziałami. Jednak wszystkie takie przewagi wynikające z pozycji inkumbenta nie cechują się wcale bezwzględnością. Zapewniają
tylko minimum stabilizacji, pozostawiając otwartą drogę kandydatów, którzy chcieliby wyrazić niezadowolenie ze sposobu, w jaki władzę sprawuje obecny włodarz.
Szczegółowe badania pozwoliły uchwycić cały szereg takich zjawisk, których świadomość pozwala jeszcze lepiej wpasowywać się w pełne sprzeczności
oczekiwania społeczne i odnajdywać równowagę w świecie lokalnej polityki.
Nie wydaje się, by taka wiedza pomagała inkumbentom czy też pretendentom
w kolejnych wyborach. Może pomóc jednym i drugim uniknąć pułapek, które
na kandydatów chcących się troszczyć o dobro wspólne zastawia splot motywacji
kierującymi wyborcami. To, że świat lokalnej, małopolskiej polityki tworzy tak
specyficzny węzeł stabilności i zmiany, nie czyni go wcale przez to przewidywalnym co do wyniku. Tym samym stawia go bliżej ideału demokracji. Pojawia się
bowiem gra, w której przewidywalne są reguły, a nieprzewidywalne rezultaty.
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LISTA KANDYDATÓW NA WŁODARZY MAŁOPOLSKI WRAZ Z ICH
ZAPLECZEM POLITYCZNYM, OBJĘTYCH ANALIZĄ W PODROZDZIALE
„POSTSCRIPTUM: ROLA OGÓLNOPOLSKICH PODZIAŁÓW...”
(*symbol T zamieszczony w rubryce „I” oznacza kandydata startującego z pozycji inkumbenta)
Miasto/Gmina

Imię i nazwisko

I*

Partia

Andrychów

Jan Józef Pietras

Andrychów

Tomasz Żak

Biecz

Mirosław Józef
WĘDRYCHOWICZ

Biecz

Urszula Zofia
NIEMIEC

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

T

LOK

Nasza Gmina Andrychów

LOK

Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej

LOK

Urszuli Niemiem

Biecz

Janusz Wacław
AUGUSTOWSKI

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Bochnia

Jan Stanisław
BALICKI

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Bochnia

Stefan Mieczysław
KOLAWIŃSKI

LOK

Bochniacy dla Bochni

Brzesko

Stanisław Pacura

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Brzesko

Grzegorz Wawryka

T

LOK

Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego

Chełmek

Andrzej Stanisław
Saternus

T

LOK

Samorząd Gminy 2T4

Chełmek

Mariusz Tomasz
Sajak

LOK

Inicjatywa Lokalna

Chełmek

Jacek Zbigniew Pyrek

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Chrzanów

Ryszard Kosowski

PO

Platforma Obywatelska RP

Chrzanów

Marek Michał
Niechwiej

LOK

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej

Chrzanów

Henryk Józef Sawka

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

Chrzanów

Krzysztof Kasperek

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Ciężkowice

Zbigniew Marek
JURKIEWICZ

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe

Ciężkowice

Stanisław HARAF

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

T

T

T

T

Nazwa partii / LOK
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Miasto/Gmina

Imię i nazwisko

I*

Partia

Nazwa partii / LOK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Czchów

Krzysztof Szot

Czchów

Marek Andrzej
Chudoba

T

LOK

„Samorządność” 2T4

Dąbrowa Tarnowska

Stanisław POCZĄTEK

T

LOK

Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego

Dąbrowa Tarnowska

Krzysztof Maciej
KACZMARSKI

LOK

Niezależni Powiśle Dąbrowskie

Dąbrowa Tarnowska

Wiesław KRAJEWSKI

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Dobczyce

Beata Sabina Dudek

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Dobczyce

Marcin Pawlak

LOK

Marcina Pawlaka

Gorlice

Rafał Tomasz KUKLA

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

Gorlice

Witold Zygmunt
KOCHAN

LOK

Witolda Kochana

Gorlice

Jadwiga Teresa
WÓJTOWICZ

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Grybów

Piotr PIECHNIK

LOK

Grybów – Mała Ojczyzna

Grybów

Paweł Marek FYDA

LOK

„Mój Nowy Grybów”

Grybów

Izabela Danuta
GRYZIK-KUCZA

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Jordanów

Iwona BILSKA

LOK

SZANSA DLA JORDANOWA

Jordanów

Zbigniew Wojciech
KOLECKI

LOK

RAZEM DLA JORDANOWA

Jordanów

Andrzej Stanisław
MALCZEWSKI

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Kalwaria Zebrzydowska

Augustyn Leszek
Ormanty

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe

Kalwaria Zebrzydowska

Zbigniew Stanisław
Stradomski

LOK

Zbigniewa Stradomskiego Gmina – wspólne Dobro

Krzeszowice

Wacław Jan
Gregorczyk

LOK

Wspólna Gmina Krzeszowice

Krzeszowice

Czesław Andrzej
Bartl

LOK

Nowe Krzeszowice

Krzeszowice

Wojciech
Łukasz Pałka

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Limanowa

Władysław
Józef BIEDA

LOK

Limanowska Wspólnota Samorządowa

Limanowa

Irena Zofia GROSICKA

LOK

„O Lepsze Jutro”

Limanowa

Cecylia Urszula
KOCHAŃCZYK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Miechów

Krzysztof Świerczek

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

T

T

T

T

T

T

T
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Miasto/Gmina

Imię i nazwisko

I*

Partia

Nazwa partii / LOK

Miechów

Dariusz Łukasz
Marczewski

T

LOK

„Ziemia Miechowska”

Myślenice

Jarosław Piotr
SZLACHETKA

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Myślenice

Maciej Tadeusz
OSTROWSKI

T

LOK

Macieja Ostrowskiego

Niepołomice

Marek Leszek Burda

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Niepołomice

Roman Jan Ptak

T

LOK

Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Nowe Brzesko

Grzegorz Marian
Czajka

T

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe

Nowe Brzesko

Jan Stefan Chojka

LOK

Ziemia Nowobrzeska

Nowe Brzesko

Kinga Krystyna
Zathey-Stąpor

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Nowy Sącz

Ryszard
AleksanderNOWAK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Nowy Sącz

Ludomir Paweł
HANDZEL

LOK

Koalicja Nowosądecka

Nowy Sącz

Grzegorz Józef FECKO

PO

Platforma Obywatelska RP

Nowy Targ

Grzegorz Tomasz
WATYCHA

LOK

Ruch Obywatelski Nasze Miasto

Nowy Targ

Marek Stanisław
FRYŹLEWICZ

LOK

Podhalańska Wspólnota Samorządowa

Nowy Targ

Norbert Roman
RAPACKI

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

Nowy Targ

Paweł LISZKA

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Olkusz

Łukasz Marek Kmita

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Olkusz

Roman Piaśnik

LOK

Roman Piaśnik – Wybierzmy Zmiany

Olkusz

Robert Cezary Herzyk

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

T

T

Olkusz

Dariusz Karol Rzepka

T

PO

Platforma Obywatelska RP

Oświęcim

Janusz Chwierut

T

PO

Platforma Obywatelska RP

Oświęcim

Radosław Krzysztof
Włoszek

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Oświęcim

Wojciech Piotr
Grubka

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

Proszowice

Grzegorz Rafał Cichy

LOK

KPR Razem

Proszowice

Jacek Andrzej
Tomasik

LOK

Wspólny Samorząd

Proszowice

Jan Kubik

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe
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Miasto/Gmina

Imię i nazwisko

Proszowice

I*

Partia

Nazwa partii / LOK

Wiesław Bronisław
Antos

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Radłów

Roman NOWAK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Radłów

Zbigniew Bronisław
MĄCZKA

T

LOK

Moja Gmina Radłów

Skała

Tadeusz Durłak

T

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe

Skała

Robert Stanisław
Jakubek

LOK

Roberta Jakubka

Skała

Jacek Piotr Guzicki

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Szczawnica

Zenon Grzegorz
KASPRZAK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Szczawnica

Grzegorz NIEZGODA

LOK

ROZWÓJ SZCZAWNICY

Trzebinia

Adam Adamczyk

LOK

Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność”

Trzebinia

Stanisław Szczurek

LOK

Wspólnota Samorządowa Trzebinia

Trzebinia

Grzegorz Żuradzki

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Tuchów

Adam Mikołaj Drogoś

LOK

Adama Drogosia „Nasza Wspólna Gmina”

Tuchów

Mariusz Piotr Ryś

LOK

„Ziemia Tuchowska Razem”

Tuchów

Marek Wiesław
Surmacz

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Wadowice

Ewa Maria Filipiak

LOK

Wspólny Dom – Zgoda Zdrowie Rozwój Praca

Wadowice

Mateusz Michał
Klinowski

LOK

Wolne Wadowice

Wadowice

Zbigniew Marek
Jurczak

SLD

Koalicyjny SLD Lewica Razem

Wojnicz

Tadeusz
Władysław BĄK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Wojnicz

Jacek Szczepan
KUREK

LOK

Gminne Porozumienie Samorządowe

Wolbrom

Stanisław Tomasz
Kołodziej

LOK

Gospodarny Samorząd

Wolbrom

Adam Piotr Zielnik

LOK

Samorząd OdNowa

Wolbrom

Jan Łaksa

PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe

Wolbrom

Andrzej Stanisław Gil

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Zakliczyn

Dawid Przemysław
CHROBAK

PiS

Prawo i Sprawiedliwość

Zakliczyn

Jerzy Tadeusz SOSKA

LOK

Jerzego Soski Razem Dla Gminy

T

T

T

T

T

T

T
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Wszyscy autorzy książki są pracownikami Zakładu Badań nad Mediatyzacją
w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Zakład Badań nad Mediatyzacją został powołany w 2014 roku w celu poszerzania i uszczegółowiania analiz zjawiska mediatyzacji życia społecznego
i politycznego. Analizy opracowywane są w zespołach polskich i międzynarodowych. Zakład prowadzi badania mediatyzacji sfery publicznej (roli mediów
w konstruowaniu i przemianach sfery publicznej), mediatyzacji społeczeństwa
obywatelskiego (kanałów i instytucji komunikowania), mediatyzacji komunikowania na poziomie lokalnym i sublokalnym (samorządowym, pozarządowym,
stricte obywatelskim), krajowym i międzynarodowym oraz mediatyzacji polityki (procesu wyborczego). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych
w zakładzie jest analiza mediatyzacji samorządowych kampanii wyborczych.
Badania te prowadzone są od 2002 roku. Wyniki podsumowujące kampanie
z 2006 i 2010 roku opublikowane zostały w monografii: Opcja czy osoba?
Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych (Bukowski,
Flis, Hess, Szymańska, 2011).
dr Michał Bukowski – adiunkt. Jego zainteresowania badawcze to: propaganda,
ideologie, analiza systemów-światów, metodologia nauk społecznych.
dr Jarosław Flis – adiunkt. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Bada wpływ prawa
wyborczego na zachowania polityków i wyborców.
dr hab. Agnieszka Hess – adiunkt, kierownik zakładu. Zajmuje się problematyką relacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu
demokratycznego państwa, zagadnieniami komunikacji politycznej i dialogu
obywatelskiego
dr Agnieszka Szymańska – adiunkt. Jej zainteresowania badawcze koncentrują
się wokół zagadnienia roli mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dyplomacji mediów.
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PARTIE SEJMOWE I LOKALNE
W MAŁOPOLSKICH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014

Niniejsza monografia to kolejne z serii opracowań przygotowanych
przez zespół badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczących komunikowania politycznego oraz zachowań wyborczych w kampaniach
samorządowych, przeprowadzanych w Małopolsce w latach 2000.
Autorzy pracy należą do grona doświadczonych i kompetentnych badaczy, aktywnych w środowisku medioznawców zainteresowanych
tematyką mediatyzacji i profesjonalizacji komunikowania politycznego. Przygotowana przez nich publikacja wzbogaca istotnie dyskurs
naukowy na temat rywalizacji politycznej w wyborach samorządowych w Małopolsce w kontekście jednej elekcji – w 2014 roku oraz
w ujęciu porównawczym, biorąc pod uwagę wybory z lat 2006, 2010
i 2014. Książka stanowi cenne źródło danych przydatnych w debacie
o polityce lokalnej, istocie władzy samorządowej w wymiarze rywalizacji politycznej, zwłaszcza gdy zastanawiamy się nad autonomią
tejże rywalizacji względem polityki krajowej, jej specyfiką wynikającą
ze szczególnej roli niepartyjnych komitetów wyborczych oraz regionalnych i lokalnych mediów. [...]
Rządzący i opozycja to lektura na wysokim poziomie naukowym,
którą warto polecić uwadze nie tylko badaczy i praktyków polityki samorządowej w Małopolsce, ale wszystkich zainteresowanych polską
polityką lokalną, w szczególności problemami związanymi z wyborami samorządowymi oraz lokalnym komunikowaniem politycznym.
z recenzji Marka Mazura
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