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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która jest rezultatem badań nad lokal-
ną komunikacją polityczną w sytuacji wyborów samorządowych – badań prowa-
dzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Autorzy publikacji, przyjmując różne perspektywy badawcze, 
od lat analizują procesy i zjawiska towarzyszące wyborom lokalnym. Niniejsza 
książka zawiera wyniki wspólnych badań empirycznych przeprowadzonych przez 
autorów w trakcie samorządowej kampanii wyborczej z 2010 roku w Małopolsce, 
które są jednocześnie kontynuacją projektu dotyczącego lokalnej komunikacji 
politycznej, zrealizowanego w okresie wyborów samorządowych z 2006 roku. 

Fragmentaryczne wyniki badań przeprowadzonych przez autorów niniejszej 
publikacji, odnoszące się do kampanii z 2006 roku, można odnaleźć w rozdzia-
łach prac zbiorowych, przede wszystkim w książce pod redakcją Marii Magoskiej 
pt. Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki (Michał Bukowski, In-
ternauci o wyborach – analiza słów sztandarowych na forum Gazeta.pl; Jarosław 
Flis, Wybory do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa; Agnieszka Hess i Ag-
nieszka Szymańska, Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie 
krakowskich gazet lokalnych; pracy pod redakcją Jana Szomburga pt. Jak uczynić 
regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski (Jarosław Flis, System wybor-
czy utrudnia budowanie wspólnoty regionalnej), pracy zbiorowej pod redakcją 
Mirosława Steca i Katarzyny Małysy-Sulińskiej pt. Wybory i referenda lokalne 
(Jarosław Flis, Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej na przykładzie Ma-
łopolski) oraz pracy pod redakcją Katarzyny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drab-
czyńskiego pt. Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Pol-
sce (Agnieszka Hess, Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie 
partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych). Wyniki badań 
z roku 2006, które stały się punktem wyjścia do analizy medialnego wizerunku 
wyborów samorządowych w kampanii z 2010 roku, zostały ponadto zaprezento-
wane w następujących artykułach naukowych: Agnieszka Szymańska, Akomo-
dacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych 
w świetle publikacji krakowskich dzienników („Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 
3–4), Agnieszka Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lo-
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kalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie „Gazety Krakow-
skiej” w kampanii samorządowej 2006 („Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2). 

W niniejszej publikacji rozważania autorów skupiają się na dylemacie okre-
ślonym w tytule, to znaczy na próbie rozstrzygnięcia, co stanowi kryterium de-
cydujące o rezultacie wyborów samorządowych: OPCJA czy OSOBA? Tezy 
i pytania badawcze postawione przez autorów zostały zweryfi kowane w trzech 
kluczowych obszarach analizy, którymi są: rozwiązania instytucjonalne, w ra-
mach których wybory są realizowane; publiczność występująca w roli wybor-
ców; media, które odgrywają zasadniczą rolę w komunikowaniu towarzyszącym 
wyborom. Podstawę rozważań stanowi zaprezentowany w rozdziale pierwszym 
model matrycy samorządowej. Celem analizy wyników wyborów, której rezulta-
ty zostały omówione w rozdziale drugim, było zweryfi kowanie, w jakim stopniu 
upartyjnienie i personalizacja przejawiają się w sposobach głosowania w wy-
borach samorządowych. Badania w tym zakresie przeprowadził Jarosław Flis. 
Podstawowym celem badań empirycznych w odniesieniu do roli mediów, którym 
został poświęcony rozdział trzeci niniejszej publikacji, było ustalenie, jakie były 
dominujące funkcje realizowane przez małopolskie dzienniki regionalne w dzia-
łaniach komunikacyjnych w odniesieniu do wyborów samorządowych. Analizę 
zawartości krakowskiej prasy przeprowadziły Agnieszka Hess i Agnieszka Szy-
mańska. Prezentowane w niniejszym tomie wyniki badań objęły także dyskurs po-
lityczny w Internecie, którego dotyczy rozdział czwarty. Celem tej części analizy 
było zbadanie zakresu aktywności komunikacyjnej poszczególnych podmiotów 
politycznych, a także ustalenie agendy tematów w trakcie samorządowej kam-
panii wyborczej. Badania stron internetowych przeprowadził Michał Bukowski. 

Możliwość wspólnej prezentacji wyników badań w jednym tomie pozwoliła 
autorom na wieloaspektową analizę zjawisk towarzyszących wyborom samorzą-
dowym, próbę odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływu na prefe-
rencje wyborcze oraz odwołanie się, w wielu miejscach publikacji, do wyników 
badań z roku 2006. 

Opcja czy osoba?
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1. Matryca samorządowa 

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja 
czy osoba? Dylemat zawarty w tytule tej książki pojawia się przy okazji całego 
szeregu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tyl-
ko sam akt wrzucenia karty do głosowania do urny – to wielomiesięczny proces, 
będący wypadkową zachowania wielu różnych podmiotów. Strukturyzując ten 
proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej, w tym społecznym 
gąszczu zależności można próbować wskazać pewne mechanizmy i prawidłowo-
ści. Na taką matrycę samorządową składają się trzy obszary zasadnicze wyzna-
czane przez trzy osie, będące wyznacznikiem konstytuujących je cech jakościo-
wych. Te trzy kluczowe obszary to, po pierwsze, rozwiązania instytucjonalne, 
w ramach których wybory są realizowane; po drugie, to publiczność, a w szcze-
gólności społeczność lokalna, której mieszkańcy występują w roli wyborców; 
i wreszcie, po trzecie, to media, które odgrywają zasadniczą rolę w komunikowa-
niu towarzyszącym wyborom, w szczególności zaś w zakresie interpretacji i two-
rzenia zbiorowych wyobrażeń na temat tego, co w danych wyborach jest tematem 
kluczowym, a co może zostać pominięte.

Każdy z tych obszarów można opisać i scharakteryzować na podstawie trzech 
osi określających jego cechy jakościowe. Pierwszą z takich osi jest problem toż-
samości (o ś  t oż s amoś c i), w przypadku której na jednym biegunie znajduje się 
tożsamość lokalna, na drugim tożsamość narodowa i towarzyszące jej nieuchron-
nie ogólnokrajowe tożsamości ideowe. Drugą osią każdego z obszarów matrycy 
samorządowej jest problem dystrybucji władzy (o ś  dys t rybuc j i  w ładz y), 
gdzie na jednym biegunie mamy samorządność terytorialną, a na drugim cen-
tralizm. Wreszcie trzecią osią, określającą każdy z obszarów, jest problem pod-
miotowości politycznej (o ś  podmio towośc i  po l i t yczne j), rozumianej jed-
nak nie w sensie struktur administracyjnych, ale charakteru samych podmiotów 
polityki. Szczególną rolę odgrywa tu pytanie, czy te podmioty mają charakter 
indywidualny, czyli czy są to po prostu ludzie o unikalnych cechach, czy też są to 
przedstawiciele ugrupowań – bytów zbiorowych, organizacji o istotnym znacze-
niu dla polityki, w szczególności partii politycznych. W trakcie przeprowadza-
nych badań matryca taka była wykorzystywana jako struktura pojęciowa ułatwia-
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jąca wychwycenie istotnych dylematów i problemów szczegółowych, a w końcu 
i kluczowych rozstrzygnięć, które zapadają w trakcie wyborów samorządowych. 
Wymienione pojęcia są powszechnie obecne w opisie zjawisk społecznych i po-
litycznych towarzyszących wyborom, niemniej jednak pierwsza część niniejszej 
pracy zostanie poświęcona prezentacji sposobu, w jaki są one rozumiane przez 
autorów tej książki.

1.1. Rozwiązania instytucjonalne

Osią wyjściową dla obszaru rozwiązań instytucjonalnych jest o ś  t oż s amo-
ś c i  przestrzennej. Tożsamość przestrzenna jest podstawą podziału administra-
cyjnego, który jest niezbędny dla samorządności jako rozwiązania ustrojowego. 
Natomiast w ostatniej kolejności uszczegółowieniem takiego rozwiązania jest to, 
czy wybory lokalne akcentują znaczenie osób, czy ugrupowań. 

W jaki sposób tworzy się struktura przestrzenna i jak się ona ma do proble-
mu tożsamości? W badaniach poświęconych temu zjawisku wyróżnia się cztery 
poziomy, na których może występować społeczna tożsamość przestrzenna1. Jej 
podstawą są jednolite warunki funkcjonowania członków danej społeczności. Na 
podstawie takich jednolitych warunków, które są udziałem osób mieszkających 
na danym terytorium, może się pojawić doświadczenie i świadomość tego, że 
warunki są jednolite i ludzie, którzy w nich żyją, tworzą z tej racji wspólnotę. Tak 
dostrzeżona wspólnota może stać się czymś więcej.  Może zostać uznana za czyn-
nik trwały i z racji tej trwałości zyskiwać większe znaczenie. Zatem jednolitość 
warunków może stać się podstawą tożsamości. Co jednak istotne – tożsamość, 
która wyrosła z jednolitych warunków funkcjonowania, może nabrać samoistne-
go znaczenia, może trwać dalej nawet w sytuacji, w której warunki życia przesta-
ły być jednolite w pewnym istotnym zakresie. Wreszcie może się zdarzyć tak, że 
zanik jednolitych warunków życia może doprowadzić do zaniku zbiorowej tożsa-
mości. Mamy więc czterostopniową sytuację, poczynając od jednolitych, ale nie-
uświadomionych warunków życia, poprzez uświadomione warunki życia, które 
tworzą wspólną tożsamość, na trzecim etapie tożsamość, która istnieje w sytuacji, 
w której nie ma już podstawy, na której została stworzona. I wreszcie sytuację, 
w której ta tożsamość zanika wraz z zanikiem wspólnych warunków.

Kluczowym problemem z punktu widzenia instytucjonalnego jest to, czy takie 
tożsamości przestrzenne są w jakikolwiek sposób formalizowane. Formalizacja 
tożsamości, rozumiana jako wytyczanie formalnych granic administracyjnych, 
bywa rozwiązywana na dwa sposoby. Wedle podejścia tradycyjnego, to właśnie 
historycznie ukształtowane tożsamości są podstawą formalizacji podziału ad-
ministracyjnego. Według drugiego podejścia, istotą podziału jest racjonalność, 

1  Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010. 
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1. Matryca samorządowa 11

która wyraża się np. wymogami powiązań komunikacyjnych lub kosztów admi-
nistracyjnych2. Przykładem zróżnicowanego podejścia do problemu jest w Polsce 
podział na sołectwa i gminy – o ile sołectwa są w przytłaczającej większości 
efektem tradycyjnej formalizacji (w której właśnie na podstawie tożsamości, 
ukształtowanej wedle wspólnych warunków życia, powstaje po prostu odrębna 
wieś i sołectwo), o tyle gminy są przykładem racjonalnej formalizacji struktury 
przestrzennej, czego najlepszym wyrazem jest ich liczba zmieniająca się w wy-
niku reform administracyjnych3. W większości przypadków te dwa podejścia nie 
tworzą skrajnie przeciwstawnych biegunów – w praktyce odbywa się swoistego 
rodzaju gra pomiędzy tradycyjnym a racjonalnym podejściem do podziału admi-
nistracyjnego i tworzenia poszczególnych jednostek. Najlepszym tego przykła-
dem jest podział Polski na powiaty. Część powiatów, które tworzyły w przeszłości 
jednolite jednostki, zostało podzielonych w związku ze zróżnicowaniem proble-
mów, z którymi się spotykają. Przykładem takiego zjawiska w Małopolsce jest 
podział powiatu nowotarskiego i wydzielenie powiatu tatrzańskiego oraz przy-
padek powiatu wielickiego, wydzielonego z krakowskiego powiatu ziemskiego. 
Warto przy tym pamiętać, że zarówno tradycyjna tożsamość, jak i racjonalność 
danego rozwiązania to nie są zjawiska jednoznaczne. Mogą one być wyłącznie 
efektem ambicji lokalnych elit poszczególnych ośrodków, które chcą w ten spo-
sób być wyróżnione i traktują powstanie powiatu wokół jakiegoś miasta jako for-
mę nobilitacji tegoż miasta.

Jednym z kluczowych problemów tożsamości jest też pytanie o to, czy toż-
samość lokalna jest w opozycji do tożsamości w szerszym wymiarze, czy wręcz 
przeciwnie: jest fundamentem takich tożsamości4. Wedle jednej z perspektyw, 
każda tożsamość lokalna jest formą partykularyzmu względem tożsamości na 
wyższym poziomie. Przy takim rozumieniu w naturalny sposób pojawia się tutaj 
opozycja, wedle której zainteresowanie sprawami lokalnymi odbywa się kosz-
tem rozstrzygnięć, w których dobrem wspólnym jest dobro szerszej zbiorowości 
i w takim rozumieniu interes lokalny może stać w sprzeczności z interesem np. 
ogólnokrajowym. W przeciwstawnym podejściu szersze tożsamości są po prostu 
sumą tożsamości lokalnych, będących korzeniem, z którego czerpią tożsamości 
o szerszym wymiarze, czyli tożsamości regionalne czy wreszcie podstawowe 
tożsamości współczesnego życia publicznego – tożsamości narodowe. Spór ten 
toczy się w nauce od dziesięcioleci, o ile nie stuleci, i wydaje się, że nie ma po-
trzeby opowiedzenia się po jednej ze stron takiego sporu. Wiele wskazuje na to, 
że tożsamości w szerszej skali mogą czerpać swoją siłę z tożsamości lokalnych, 

2  H. Izdebski, Historia administracji, Liber, Warszawa 2001.
3  Idem, Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2009; 

A. Kożuch, Samorząd wiejski – rodzaje i zadania [w:] J. Muszyński (red.), Funkcjonowanie insty-
tucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych, Wyższa Szkoła Admi-
nistracji i Biznesu w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Gdynia–
–Warszawa 2000, s. 196–208.

4  T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
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12 Opcja czy osoba?

ale też nie brakuje przykładów, w których może pojawić się tutaj sprzeczność, 
zarówno sprzeczność konkretnych interesów, jak i sprzeczność samych określeń. 
Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia nie oznacza, że problem ten jest nieważny, 
wręcz przeciwnie – oznacza tyle, że trzeba brać go pod uwagę na każdym etapie 
analizy, dlatego że jako nierozstrzygalny problem może on zostawiać swoje ślady 
w wielu, nie zawsze łatwo przewidywalnych, miejscach.

Podział administracyjny nie rozstrzyga jeszcze tego, w czyim imieniu spra-
wowana jest władza. Na osi centralizm versus samorządność (o ś  dys t rybuc j i 
w ładzy) można wyróżnić trzy podstawowe modele5. Wedle pierwszego z nich, 
modelu francuskiego, administracja tworzona jest od góry i jest napędzana zbio-
rową wolą, kształtowaną centralnie. Jest ucieleśnieniem tożsamości w możliwie 
najszerszym wymiarze. Tak rozumiana administracja, jak można ją modelowo 
opisać, służy mobilizacji lokalnych zasobów i regulacji lokalnych wzorów w taki 
sposób, by optymalizować korzyści w działaniach o możliwie najszerszej skali. 
Podejście centralistyczne widzi w suwerenie ostatecznego strażnika dobra wspól-
nego, które jest zagrożone także przez lokalne partykularyzmy. Drugie podejście 
to model amerykański, w którym administracja na kolejnych poziomach jest za-
wsze autonomiczna w zakresie swoich zadań i nie jest w swoich celach i moż-
liwościach podporządkowana administracji w szerszym wymiarze, na poziomie 
powiatu-hrabstwa czy regionu-stanu. Nie są tworzone przedstawicielstwa władz 
centralnych i każdy poziom jest autonomiczny. Trzecim modelem jest model nie-
miecki. W nim z jednej strony mamy samorządową administrację, która jest nie-
zależna i w pewnym zakresie przeciwstawna rządowi centralnemu i która wyrasta 
od dołu. Z drugiej strony mamy natomiast państwo narodowe, które tworzy od-
górnie swoją administrację, a obie te struktury spotykają się na szczeblu pośred-
nim, gdzie w wielu wypadkach się dublują. 

Jeśli chodzi o polskie realia, to zasadniczo polski model administracji jest 
zbliżony do niemieckiego w swojej praktyce, choć nieustająco ścierają się w nim 
również zasady zbliżone do dwóch pozostałych modeli. Z jednej strony zatem 
podkreśla się zasadę pomocniczości, jako podstawę myślenia o państwie, z dru-
giej – w województwach funkcjonuje ciągle administracja rządowa, która dubluje 
swoją strukturą samorząd na tym poziomie. Niemniej jednak takiego zjawiska 
nie ma już na poziomie powiatów i samorządowa administracja lokalna nie ma 
swojego odpowiednika w ogólnej administracji rządowej, ma natomiast takie od-
powiedniki w administracji specjalnej. 

Poza generalnymi zasadami, istotne znaczenie ma również na tym polu prak-
tyka, wyrażająca się w pierwszej kolejności we współczesnych instrumentach 
rozwoju6. Administracja centralna, a także instytucje Unii Europejskiej realizu-
ją swoje zamiary poprzez stymulowanie działań administracji formalnie auto-

5  H. Izdebski, Historia administracji.
6  K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Eu-

ropejskie Natolin, Warszawa 2005; J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2001, nr 1(5).
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nomicznej na poziomie lokalnym. Dostarczają one przede wszystkim środków, 
które wymagają wkładu własnego ze strony samorządu. Administracja wyższe-
go szczebla wchodzi tym samym w intensywne relacje z administracją lokalną, 
w których konieczne jest praktyczne uzgadnianie celów i warunków ich realiza-
cji. Tym samym, nawet jeśli nie jest to władza umożliwiająca bezpośrednie narzu-
cenie poszczególnych celów, to jednak system fi nansowych zachęt – ze względu 
na swoją skalę – daje administracji rządowej olbrzymią siłę nacisku na admini-
strację lokalną. Co nie zmienia faktu, że z formalnego punktu widzenia wybór 
samych władz jest na poziomie lokalnym całkowicie poza zasięgiem oddziaływa-
nia administracji rządowej. Wybory odbywają się z formalnego punktu widzenia 
całkowicie niezależnie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, ad-
ministracja rządowa powinna zachować neutralność względem takich wyborów.

Dodatkowym elementem, który sprawia, że rozdzielenie poszczególnych ro-
dzajów administracji nie jest całkowicie modelowe, jest problem zarządzania 
zasobami ludzkimi. Dotyczy to przede wszystkim ścieżek karier i przepływu 
pracowników pomiędzy poszczególnymi administracjami, który to przepływ nie 
jest regulowany w żaden formalny sposób. Jest on całkowicie indywidualny, tzn. 
pojedyncze osoby przechodzą z jednej administracji do drugiej. Pomimo bowiem 
odmienności ustrojowej, zdobywane kwalifi kacje i doświadczenia są w poszcze-
gólnych jednostkach zbliżone. Istotny jest tu fakt, że pomimo swego indywidua-
lizmu, zjawisko to tworzy bardzo wyraźne ścieżki kariery – np. obejmowanie sta-
nowisk kierowniczych w administracji rządowej jest poprzedzone zdobywaniem 
doświadczeń, odnoszeniem sukcesów i nabywaniem kompetencji w działalności 
samorządu lokalnego.

Personalne powiązania pomiędzy teoretycznie oddzielnymi instytucjami 
naprowadzają na problem znaczenia jednostki w strukturach władzy. W refl ek-
sjach nad przemianami współczesnej polityki podkreśla się jej prezydencjaliza-
cję – wzrost znaczenia i autonomii szefów egzekutywy7. Zjawisko to jest obecne 
nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, lecz także na poziomie samorządów8. 
Z jednej strony może być ono rozumiane wyłącznie jako wzrost roli kandydata, 
który staje się ucieleśnieniem oferty przedstawianej przez partie polityczne, które 
pomimo to pozostają kluczowym podmiotem9. Z drugiej strony może też jednak 
oznaczać tendencję do pojawiania się kandydatów spoza grona partyjnego apara-
tu – kandydatów, którzy będą odpowiedzią na antypartyjne nastroje wśród wybor-
ców10. Kandydaci tacy stają się wtedy samodzielnymi podmiotami politycznymi, 

7  T. Poguntke, P.D.Webb, The Presidentalization of Politics, Oxford Univeristy Press, Oxford–
–New York 2005, s. 336–356.

8  J. Astudillo, Accumulation of Party and Public Offi ces across Territorial Levels in New 
Democraties, Universitat Pompeu Fabra, http://www.upf.edu/grcp/_pdf/documents/2010/Astudi-
llo_March-10.pdf (dostęp: 12.11.2011).

9  W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny – perspektywa psychologiczna, GWP, 
Gdańsk 2006, s. 148–150; W. Schultz, Komunikacja polityczna, WUJ, Kraków 2006, s. 141.

10  P. Mair, W.C. Mueller, F. Plasser, Political Parties & Electoral Change, SAGE, London 2004, 
s. 11.

1 łamanie.indd   13 2012-01-18   15:01:24



14 Opcja czy osoba?

poniekąd przekreślając znaczenie zinstytucjonalizowanych struktur partyjnych. 
Obydwa takie rozumienia personalizacji można sprowadzić do trzeciej osi na 
polu instytucjonalnej struktury samorządowej polityki (o s i  podmio towośc i 
po l i t yczne j). Jej bieguny to personalizacja i ugrupowanie w ramach samej wy-
borczej rywalizacji politycznej.

Od strony formalnej poszczególne pozycje na tej skali w wyborach samorzą-
dowych nie są jednoznaczne. Z jednej strony każdy wybór jest zredukowany do 
wskazania konkretnego kandydata, z drugiej strony różne jest znaczenie takiej 
personalizacji względem organizacyjnej tożsamości – ugrupowania, które wysta-
wia taką osobę. Pierwszy poziom to samo określenie kandydata. We wszystkich 
wyborach, także w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów, które są naj-
bardziej spersonalizowane, mamy do czynienia z koniecznym wykorzystaniem 
tożsamości organizacyjnych. Każdy z kandydatów musi być zgłoszony przez ko-
mitet wyborczy. Jednym z rodzajów takich komitetów są te tworzone przez ogól-
nopolskie partie polityczne. Takie komitety są wyraźnie odróżnione przez proce-
durę z tytułu swojego charakteru. Taka organizacyjna tożsamość znajduje swoje 
odzwierciedlenie na obwieszczeniach, kartach do głosowania, w bazie danych 
i w obiegu informacji towarzyszącym wyborom. Zawsze podawane są szczegóły 
dotyczące tego, jaki komitet zgłosił danego kandydata, wraz z zaznaczeniem, czy 
jest on członkiem którejś z ogólnopolskich partii politycznych. Jak można się 
w związku z tym domyślić, taka informacja ma znaczenie dla wyborców. Z dru-
giej strony w publicznej dyskusji nie brakuje też głosów, które postulują zlikwi-
dowanie jakiegokolwiek wyróżnienia na tym polu. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wyborów do sejmików, 
rad powiatów i rad większych gmin. W tym przypadku, poza samą rejestracją 
w postaci komitetu, w którym zachodzi potrzeba wyróżnienia konkretnego prze-
wodniczącego i pełnomocnika fi nansowego, odpowiedzialnego za rozliczenia 
kampanii wyborczej, komitety wyborcze mają do odegrania większą rolę. Istotą 
ordynacji wyborczej jest to, że kandydaci startują w ramach takich komitetów 
i na kluczowym etapie następuje podział mandatów pomiędzy komitety. To ko-
mitetów dotyczą ograniczenia związane np. z przekraczaniem progu wyborczego. 
Z drugiej jednak strony nawet w tych zbiorowych wyborach głosy oddaje się na 
indywidualnego kandydata i dopiero suma głosów oddanych na indywidualnych 
kandydatów jest traktowana jako wynik całego komitetu. Nie ma możliwości 
głosowania na komitet jako taki, zawsze jest to zapośredniczone przez głos na 
konkretną osobę. Ostateczny podział mandatów dotyczy indywidualnych kandy-
datów, którzy tym samym (poza momentem rejestracji) nie są w żaden sposób 
zależni od komitetu. Tworzenie komitetu wyborczego nie wiąże się z żadnymi 
uprawnieniami względem kandydatów, a tylko i wyłącznie z obowiązkami zwią-
zanymi z rozliczeniem kampanii. Tym samym listy zgłaszane przez komitety są 
strukturą pośrednią pomiędzy formalnie zbiorowymi wyborami a de facto indy-
widualnym ich wynikiem. 
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Czynnikiem dodatkowo komplikującym jest fakt, że w przypadku wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów w jednej jednostce administracyjnej odby-
wają się jednocześnie wybory bardziej spersonalizowane i wybory bardziej zbio-
rowe w czasie, w którym, w przypadku rad powiatów czy sejmików, mamy do 
czynienia tylko z wyborami jednego rodzaju.

Nie ma tu zatem jednoznaczności. Zarówno te wybory, które pozornie wydają 
się personalne, czyli wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak i te, w któ-
rych z założenia podmiotami są ugrupowania, nie są typem czystym. W każdym 
z tych przypadków jedno z możliwych podejść do wyborów bez wątpienia domi-
nuje, lecz drugie jest z nim powiązane w nieoczywisty sposób. 

1.2. Publiczność 

Przyglądając się wyborom samorządowym z perspektywy wyborców, koniecz-
nie należy wskazać podstawowe uwarunkowania społeczno-kulturowe, determi-
nujące ich zachowania wyborcze na poziomie lokalnym. Istotnym komponentem 
partycypacji politycznej społeczności lokalnej, mierzonej najprościej udziałem 
w wyborach samorządowych, jest poczucie realnego wpływu wywieranego na 
życie publiczne. Społeczna ocena funkcjonowania samorządności pojmowanej 
jako miernik decentralizacji władzy, a w szczególności ocena skuteczności po-
szczególnych struktur władz lokalnych, są najczęściej przedstawiane jako istot-
ne czynniki determinujące społeczną rangę wyborów samorządowych, a także 
poziom frekwencji wyborczej. Wyniki badania opinii publicznej wskazują, że 
wybory samorządowe są postrzegane przez Polaków jako najbardziej znaczące 
spośród czterech rodzajów powszechnych głosowań odbywających się w naszym 
kraju11. Na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi w 2010 roku ponad 
dwie trzecie badanych uznało je za istotne z własnego punktu widzenia. Jedno-
cześnie osoby przekonane o tym, że „zwykli obywatele” mają wpływ na sprawy 
swojego miasta czy gminy, znacznie częściej deklarowali udział w głosowaniu 
niż ci, którzy nie widzieli takiej możliwości. Podobnie jak respondenci pozy-
tywnie oceniający ogólny bilans wykonania zadań przez samorządy lokalne byli 
gotowi pójść do urn częściej niż ci, którzy funkcjonowaniem samorządności są 
rozczarowani12. 

Można założyć poza tym, że im silniejsze jest przekonanie obywateli o moż-
liwościach oddziaływania na sprawy dotyczące miasta czy gminy, tym większe 
ich zaangażowanie i wiara w samorządność. Przy czym poczucie podmiotowości 

11  Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu, 
Raport Centrum Badania Opinii Publicznej, BS/132/2010, s. 1. Wybory samorządowe uzyskały 
w badaniach wynik 7,9 w 10-punktowej skali, nieco mniejsze znaczenie respondenci przypisywali 
wyborom prezydenckim (6,95), następnie wyborom parlamentarnym (6,62), a najmniejsze wyborom 
do Parlamentu Europejskiego (5,6).

12  Ibidem, s. 7.
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obywatelskiej na poziomie lokalnym może rozwijać się zgodnie lub w opozycji 
do przeświadczenia pojedynczych osób o możliwości oddziaływania na sprawy 
w skali całego kraju. Jest to jeden z kluczowych punktów na o s i  d ecen t r a l i z a -
c j a  ( s amorządność )  –  c en t r a l i z ac j a  ( r z ądzen i e  c en t r a lne )  w ła -
dzy. Jak wynika z badań prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Publicz-
nej, od początku lat 90. ubiegłego wieku systematycznie rośnie wśród Polaków 
poczucie możliwości oddziaływania zarówno na sprawy regionu, jaki i całego 
kraju, ale podmiotowość obywatelska o wiele częściej uzewnętrznia się w skali 
lokalnej niż ogólnokrajowej13. Przekonanie o możliwości oddziaływania obywa-
teli na to, co dzieje się w kraju, podzielała w 2010 roku tylko jedna trzecia an-
kietowanych (36%), większość (60%) wyrażała opinię przeciwną. Dysproporcja 
między poczuciem sprawstwa i bezradności na poziomie samorządowym zmniej-
sza się szybciej niż na poziomie ogólnokrajowym. W 2010 roku mniej więcej 
co drugi ankietowany (52%) wyrażał opinię świadczącą o poczuciu możliwości 
oddziaływania na sprawy swojego regionu, ale nadal prawie połowa badanych 
(45%) była odmiennego zdania14. Co istotne, wielkość miejscowości nie wpływa-
ła w sposób znaczący na zróżnicowanie tych opinii. 

Szczeble administracji są z kolei czynnikiem różnicującym opinie na temat 
znaczenia decyzji władz samorządowych wpływających na kondycję poszcze-
gólnych miejscowości i regionów. Największą rolę przypisuje się samorządom 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim, dopiero w następnej kolejności wła-
dzom Unii Europejskiej, a na końcu władzom ogólnokrajowym15. Ogólnie można 
przyjąć, że im niższy szczebel władzy, tym wyżej oceniany jest jego wpływ na 
rozwój struktur lokalnych i jednocześnie większe są wobec niego oczekiwania 
dotyczące rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Przy czym wysokie 
kompetencje przypisywane przez mieszkańców samorządom, przede wszystkim 
gminnym16, mogą być wynikiem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych po-
staw. Z jednej strony, mogą być podyktowane np. korzystną oceną zmian zacho-
dzących w strukturze lokalnej, a z drugiej, mogą bazować na negatywnej ocenie 
działalności władz centralnych i tym samym chęci jak najszerszej autonomizacji 
struktur lokalnych od ich decyzji. Mogą też wynikać z rozumienia zadań samo-
rządu terytorialnego – jako miejscowych, lokalnych, niejako w opozycji do zadań 
ogólnopolskich, ogólnokrajowych czy centralnych17. Takie ujęcie najlepiej obra-
zuje oś lokalność – poziom ogólnokrajowy (o ś  dys t rybuc j i  w ładzy).

13  Samorządność w Polsce – bilans dwudziestolecia, Komunikat z badań Centrum Badania Opi-
nii Społecznej, BS/144/201.

14  Ibidem, s. 1, 3.
15  Na 5-punktowej skali, na której 1 oznaczała bardzo mały wpływ, 3 – średni wpływ, a 5 – 

bardzo duży wpływ, samorządy gminne uzyskały wartość 3,93; powiatowe 3,6; wojewódzkie 3,4; 
z kolei władze UE 3,04; a władze centralne 2,98. Ibidem, s. 5.

16  Ibidem, s. 6.
17  P. Sarnecki, Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych [w:] M. Magoska (red.), Wy-

bory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008, s. 12.
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Warto w tym miejscu wymienić także poczucie tożsamości wspólnotowej jako 
istotny czynnik społeczno-kulturowy wpływający na zachowania wyborcze na 
poziomie lokalnym. Wspólnotę lokalną można zdefi niować, uwzględniając kry-
terium terytorialności i kryteria społeczne. Z jednej strony biorąc pod uwagę ob-
szar, na którym ta wspólnota żyje, z drugiej zaś społeczne interakcje zachodzące 
między jej członkami, wspólny interes społeczny wynikający z użytkowania tery-
torium oraz sentyment lokalny18. Znaczenie wspólnoty ma przełożenie na decyzje 
wyborcze, które mogą być efektem dychotomicznego postrzegania samorządu 
i władzy centralnej wedle schematu „my i oni” czy też z oczekiwań związanych 
z pojmowaniem „dobra” lub „interesu” danej społeczności. 

Jednym z kluczowych problemów, którym zajmuje się niniejsza publikacja, 
jest analiza samorządowych procesów wyborczych z perspektywy konkurencji 
„opcji i osoby”, będących pochodną osi podmiotowości politycznej. Takie ujęcie 
problemu odnosi się przede wszystkim do poziomu rywalizacji politycznej, obec-
nej w trakcie kampanii samorządowej, ale także do wzorów zachowań wybor-
czych, funkcjonujących w świadomości wyborców (oś  t oż s amoś c i). 

Mimo że zainteresowanie wyborami samorządowymi jest duże, to znajomość 
kandydatów i komitetów wyborczych należy uznać za znikomą. Przedwyborcze 
badania opinii z 2010 roku wskazywały, że nawet zdeklarowani wyborcy słabiej 
niż w latach 2006 i 2002 orientowali się, kto kandyduje, i byli mniej zdecydowa-
ni, na kogo głosować do rady miasta lub gminy. Niewiele lepiej przedstawiały się 
wyniki preferencji wyborczych dotyczących wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast19. Przy czym istotnymi czynnikami determinującymi preferencje badanych 
przy wyborze włodarzy miast i wsi oraz radnych miast lub gmin były kolejno: 
osoba kandydata, jego przynależność partyjna (jako element dodatkowy), partia 
polityczna i na końcu lokalny komitet wyborczy jako podstawowa przesłanka 
wyboru20. W dwóch ostatnich wypadkach wyborcy głosują przede wszystkim 
na reprezentanta określonej partii politycznej lub lokalnego komitetu, a dopiero 
w drugiej kolejności biorą pod uwagę jego kompetencje, doświadczenie w wyko-
nywaniu danej funkcji czy cechy osobiste. Najbardziej skonkretyzowane decyzje 
co do swoich kandydatów do rad mają mieszkańcy wsi. Sprzyja temu prawdopo-
dobnie mniejsza anonimowość i lepsza znajomość osób startujących w wyborach. 
Mieszkańcy dużych miast częściej kierują się natomiast sympatiami partyjnymi21. 
W wyborach do sejmików wojewódzkich, które ze względu na zapisy ordynacji 
wyborczej polegają na głosowaniu na listy komitetów wyborczych, partie poli-

18  A.K. Piasecki, Trudna kohabitacja: lokalni politycy i dziennikarze [w:] K. Sobolewska-My-
ślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna 
– strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, Kraków 2010, s. 239. 

19  Polacy o wyborach samorządowych, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecz-
nej, BS/152/2010, s. 4–6. Niespełna dwa tygodnie przed wyborami ponad połowa zdeklarowanych 
wyborców nie wiedziała, na kogo odda swój głos. 

20  Ibidem, s. 6–7.
21  Ibidem, s. 6. 31% wyborców w największych miastach wobec 13% na wsi.
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tyczne są o wiele mocniejszym odniesieniem dla wyborców niż przy wyborze 
włodarzy miast i wsi oraz rad. Konkurencją dla komitetów partyjnych są kandy-
daci niezależni22, którzy często świadomie wykorzystują brak swojej przynależ-
ności partyjnej jako swój atut i jednocześnie argument przeciwko upartyjnianiu 
polityki lokalnej. 

Z wyników badań opinii wynika więc, że przy podejmowaniu decyzji o gło-
sowaniu w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do rad 
gmin i powiatów czynnik personalny jest dla wyborców ważniejszy niż czynnik 
instytucjonalny. Przy czym im mniejsza miejscowość, tym słabsze znaczenie ma 
identyfi kacja kandydata z konkretną partią polityczną lub inną organizacją. In-
stytucjonalizacja jest natomiast ważnym czynnikiem w wyborach do sejmików 
wojewódzkich. Może ona mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne odniesienie. 
Wyborcy mogą głosować „za” lub „przeciwko” danej partii, ale także „przeciw-
ko” (sporadycznie „za”) partiom politycznym w ogóle. Wybory mogą być przez 
nich traktowane jako decyzja ideowa, np. sprzeciw wobec „upartyjniania” samo-
rządu, i w takim wypadku sprzyjać kandydatom niezależnym. 

Postulat ograniczania „upartyjniania” samorządów jest obecny w debacie pub-
licznej i wynika poniekąd z idei samorządności pojmowanej przede wszystkim 
jako decentralizacja władzy. Badania opinii publicznej potwierdzają uznanie spo-
łeczne dla tej idei. Podobnie jak cztery lata temu, przed wyborami z 2010 roku, 
przeważały deklaracje o głosowaniu na kandydatów bezpartyjnych w wyborach 
do rad i na włodarzy miast i wsi. Preferencji głosowania – z uwagi na przynależ-
ność partyjną bądź niezależność kandydata – nie różnicowały nawet sympatie 
polityczne respondentów. Tylko mniej więcej jedna trzecia potencjalnych elek-
toratów trzech ugrupowań cieszących się największym poparciem społecznym 
(PO, PiS, SLD) deklarowała kierowanie się sympatiami politycznymi przy wybo-
rze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych miast i wsi. Pozostałe 
części elektoratów każdej partii opowiadały się za głosowaniem na kandydatów 
niezwiązanych z żadną partią polityczną23. 

Duża liczba kandydatów ubiegających się o mandaty w sejmikach i funkcje 
radnych miast i wsi wraz z niskim poziomem ich znajomości wśród wyborców 
może wzmacniać ideowe postawy w trakcie głosowania. Z kolei dobra znajomość 
kandydatów, szczególnie inkumbentów ubiegających się o reelekcję, może sprzy-
jać traktowaniu wyborów jako aktu rozliczenia władzy, zagłosowania „przeciw-
ko” lub „za” usunięciem rządzących. Według wyników badań opinii publicznej, 
na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi w 2010 roku na kandydatów 
do rady miasta/gminy oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast związa-
nych z urzędującą ekipą deklarowała oddać swój głos nieco ponad jedna trzecia 
badanych. Porównywalna liczebnie grupa wyrażała chęć głosowania na kandyda-

22  Ibidem, s. 8. 12% respondentów, którzy zadeklarowali udział w wyborach, planowało oddać 
swój głos na kandydatów niezależnych.

23  Wybory samorządowe 2010, Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, 
BS/118/2010, s. 9. 
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tów niezwiązanych z urzędującymi władzami ich miasta/gminy24. W porównaniu 
do deklaracji sprzed czterech i ośmiu lat, przybyło osób, które wyrażały gotowość 
oddania swojego głosu na inkumbentów. Szczególnie wyraźnie dotyczyło to wy-
borów na wójtów. Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast opowiadali się 
za utrzymaniem status quo i deklarowali głosowanie na kandydata ubiegającego 
się o reelekcję25. 

Coraz częściej deklarowana chęć głosowania na kandydatów związanych 
z urzędującymi władzami wynika także z coraz lepszych opinii wystawianych 
przez Polaków władzom samorządowym. Badania działalności instytucji publicz-
nych pokazują, że zdecydowana większość respondentów (68%) dobrze ocenia 
działania władz swojego miasta lub gminy, a tylko nieco ponad jedna piąta (22%) 
wyraża się o nich krytycznie26. Dla porównania, w 2006 roku przed wyborami sa-
morządowymi dobre oceny wystawiała władzom samorządowym ponad połowa 
badanych (56%), a w 2002 roku niespełna połowa (49%)27. 

1.3. Media 

Preferencje wyborcze publiczności, ujawniające się w trakcie głosowania, za-
leżą w dużej mierze od zbiorowej oceny działalności dotychczasowych władz, 
opinii na temat kandydatów startujących w wyborach, popierających ich komi-
tetów wyborczych i partii politycznych, ale także od zbiorowych wyobrażeń na 
temat samej rywalizacji wyborczej i oczekiwań dotyczących powyborczej rze-
czywistości politycznej. Główną areną kształtowania się tych ocen, wyobrażeń 
i oczekiwań społecznych są środki masowego komunikowania. 

Wzajemne relacje i zależność podmiotów politycznych i mediów masowych 
szczególnie wyraźnie ujawniają się w okresach kampanii wyborczych. Z jednej 
strony, rywalizujący kandydaci oraz popierające ich partyjne bądź niepartyjne 
komitety wyborcze stają się głównymi obiektami zainteresowania mediów, a po-
dejmowane przez nich działania wywierają duży wpływ na zawartość i kształt 
debaty publicznej. Wiarygodność i jednocześnie atrakcyjność przekazu mediów 
zależy więc w dużym stopniu od jakości relacji, jakie zachodzą między dzienni-
karzami i politykami, którzy są źródłem i obiektem treści rozpowszechnianych 
przez media. Z drugiej strony, podmioty rywalizujące w wyborach są zależne od 
mediów w tym sensie, w jakim zdane są one na pośrednictwo środków masowego 
komunikowania między nimi a obywatelami. Dziennikarze, którzy selekcjonu-
ją i opracowują na potrzeby swoich redakcji dostarczane przez polityków treści, 
biorą tym samym czynny udział w procesie zarządzania informacją polityczną 

24  Ibidem, s. 5. Mniej więcej jedna czwarta respondentów nie wiedziała, jaką przyjęłaby strate-
gię w tym względzie. 

25  Ibidem, s. 6.
26  Ibidem.
27  Ibidem, s. 4, 6.
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w sferze publicznej. Nasuwa się zatem pytanie o to, czyja agenda – mediów 
czy podmiotów politycznych rywalizujących w wyborach – dominuje oraz ja-
kie znaczenie odgrywa w tych relacjach agenda wyborców? Jakie konsekwencje 
dla systemu demokratycznego jako całości oraz jakości życia obywateli niesie 
przekaz mediów masowych i promowanego za jego pośrednictwem wizerunku 
rzeczywistości politycznej? Czy przekaz mediów jest czynnikiem stymulującym, 
hamującym czy obojętnym dla dalszego rozwoju demokracji, także na szczeblu 
lokalnym? Jakie role przyjmują na siebie media w trakcie kampanii wyborczych, 
w tym kampanii samorządowych? Czy są one jednorodne? Czy pozostają nie-
zmienne? A jeśli nie, to jak wygląda dynamika zmian? W tym kontekście istotne 
stają się pytania o typy zachowań poszczególnych mediów w sytuacji wyborów, 
o sposoby prezentacji przez nie rywalizacji wyborczej na wszystkich jej pozio-
mach, również poziomie lokalnym, a także o funkcje, które z perspektywy od-
biorców pełni ich przekaz. Innym elementem tego układu będzie pytanie o jakość 
działań komunikacyjnych podejmowanych przez samych polityków. 

Mimo że medialny sukces jest we współczesnym społeczeństwie warunkiem 
funkcjonalnym sukcesu w polityce również na najniższych szczeblach władzy, 
stawianie tezy o supremacji mediów nad polityką w odniesieniu do wyborów sa-
morządowych byłoby równie nieuzasadnione, co twierdzenie, że media stają się 
w okresie samorządowej kampanii wyborczej jedynie bezwolnym narzędziem 
w rękach polityków. Relacje mediów i polityki muszą być bowiem, na każdym 
poziomie wyborczej rywalizacji o władzę, postrzegane i analizowane jako dy-
namicznie zmieniający się układ naprzemiennych, wzajemnych zależności28. 
W literaturze fachowej dotyczącej komunikacji politycznej, będącej subdyscy-
pliną nauki o komunikowaniu, dla określenia zmian, wynikających z przeobrażeń 
strukturalnych, jakie następują zarówno w sferze mediów, jak i polityki, obecnie 
coraz powszechniej używa się terminu „med ia l i z ac j a”, w celu podkreślenia 
odmienności tych relacji od węższego znaczeniowo pojęcia „med ia tyzac j i” 
podmiotów i wydarzeń politycznych przez media29. Postępujący proces med ia -
l i z ac j i polityki, obejmujący także samorządową kampanię wyborczą, kieruje 
i niejako wymusza skupienie uwagi badaczy na zjawisku dopasowywania przez 
podmioty polityczne własnych działań do logiki funkcjonowania mediów i na 

28  Zob. m.in. P. Donges, Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Medienge-
sellschaft, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Zürich 2008, s. 33–51; A. Hess, Upartyjnienie wy-
borów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie 
„Gazety Krakowskiej” w kampanii samorządowej w 2006 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2; 
O. Jarren, P. Donges, Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine Einführung, wyd. 
II zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006; W. Schulz, Politische Kom-
munikation, wyd. II zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 300–320; 
S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2010, s. 155–163; A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na 
przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty Praso-
znawcze” 2009, nr 3–4, s. 42–53. 

29  W. Schulz, Politische Kommunikation, s. 323.
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zmianach, jakie to powoduje w przekazie mediów – z jednej strony, oraz na ty-
pach zachowań poszczególnych mediów i przyjmowanych przez nie strategiach 
komunikacyjnych w zakresie sposobu prezentacji rywalizacji wyborczej na po-
ziomie lokalnym – z drugiej. W tym procesie nie sposób jednak pominąć roli 
także samych adresatów medialnych przekazów wyborczych. Co prawda pośred-
nictwo środków masowego komunikowania między rywalizującymi podmiotami 
politycznymi a wyborcami ze swej natury oznacza fragmentaryzację dyskursu 
politycznego i dostęp odbiorców do informacji w swoisty sposób „niepełnej”, bo 
wyselekcjonowanej i przetworzonej przez dziennikarzy. Jednak nie można całko-
wicie wykluczyć istnienia zależności także pomiędzy potrzebami informacyjnymi 
odbiorców mediów a agendą tematyczną tych ostatnich, i to bez względu na to, czy 
generowana jest ona przez rzeczywiste potrzeby informacyjne, czy tylko potrzeby 
przypisywane odbiorcom przez media30. Na oczekiwania odbiorców dotyczące 
informowania, relacjonowania czy komentowania samorządowej rywalizacji wy-
borczej przez poszczególne media wpływ mają zarówno czynniki na płaszczyźnie 
makro (całego społeczeństwa), np. społeczne i kulturowe nawyki pozyskiwania 
informacji ze środków masowego przekazu, jak i czynniki na płaszczyźnie mezo 
(instytucjonalnej), np. wyobrażenia na temat orientacji politycznych konkretnych 
mediów, a także czynniki na płaszczyźnie mikro (indywidualnej), np. zapotrzebo-
wanie odbiorców na tematyzowanie konkretnych problemów społeczności lokal-
nych. Poszczególne redakcje nie pozostają wobec tych oczekiwań obojętne. Co 
więcej, utrzymywanie kontaktu z odbiorcami i dopuszczanie ich głosu w medial-
nej debacie na temat rywalizacji wyborczej, poprzez emisję czy publikację ich 
bezpośrednich wypowiedzi, może być celowym zabiegiem niektórych mediów 
i ważnym elementem nośnym ich strategii komunikacyjnej, a przez to może wy-
wierać istotny wpływ na sposób prezentacji problematyki wyborczej.

W sytuacji wyborów samorządowych szczególne znaczenie przypada lokal-
nym mediom drukowanym, jako aktywnym podmiotom komunikacji politycz-
nej31. Media ogólnokrajowe na ogół nie są zaangażowane w problemy lokalnych 
społeczności. Najczęściej zainteresowanie tych mediów przyciągają albo wyłącz-
nie te wątki samorządowej rywalizacji wyborczej, które mogą mieć znaczenie 
w skali całego kraju, albo tematy atrakcyjne dla mediów, które niekoniecznie są 
najistotniejsze z punktu widzenia interesów lokalnych społeczności. Wprawdzie 
lokalna komunikacja polityczna staje się obszarem coraz intensywniejszego za-
interesowania dużych partii politycznych, co skutkuje intensyfi kacją działań po-
dejmowanych przez nie w terenie i wzmacnia rywalizację między największymi 
partiami na poziomie lokalnym, jednak media ogólnokrajowe zazwyczaj intere-
sują się przede wszystkim wymiarem ogólnopolskim skutków tej rywalizacji. Za-

30  Por. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo 
Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005, s. 142–143.

31  Kryterium lokalności stanowi tutaj oś podziału na władzę centralną i samorządową/media 
ogólnokrajowe i lokalne, a nie wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego czy podział teryto-
rialny kraju, według którego dzieli się media na ogólnokrajowe, regionalne i lokalne. 
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interesowanie mediów elektronicznych wzbudzają jedynie wybory prezydentów 
największych miast i, w mniejszym stopniu, rywalizacja partyjna o obsadzenie 
jak największej liczby miejsc w sejmikach wojewódzkich. Co więcej, wybory sa-
morządowe same w sobie nie są tematem atrakcyjnym medialnie. Procedury wy-
borcze nie stanowią interesującego materiału dla dziennikarzy, są skomplikowa-
ne i niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela, a poza tym sami Polacy, będący 
odbiorcami tych mediów, nie wykazują większego zainteresowania tym tematem. 
W tej sytuacji samorządowa kampania wyborcza wzmacnia znaczenie lokalnych 
mediów drukowanych, które w o wiele szerszym zakresie mogą realizować za-
danie relacjonowania rywalizacji toczącej się w poszczególnych jednostkach te-
rytorialnych. Czy jednak rzeczywiście tak się dzieje? Pytanie to jest o tyle uza-
sadnione, że podstawowy kanon zasad selekcji, który determinuje dobór tematów 
przekazu w mediach, pozostaje niezależny od ich zasięgu terytorialnego32. Temat/
wydarzenie, aby być atrakcyjnym z punktu widzenia mediów masowych, musi 
zawierać w sobie określone cechy (nazywane czynnikami atrakcyjności medial-
nej), które media uznają za istotne i warte zainteresowania. Obecność tych cech 
(lub ich brak) decyduje o tzw. wartości informacyjnej danego tematu/wydarzenia, 
a tym samym o jego wysokiej lub niskiej atrakcyjności medialnej33. Rywaliza-
cja wyborcza na poziomie gminy wiejskiej ma niewielką szansę na to, aby stać 
się tematem przekazu mediów ogólnokrajowych, a nawet lokalnych, chyba że 
wydarzy się w jej trakcie coś spektakularnego (cz ynn ik  za skoczen i a), tzn. 
będą miały miejsce jakieś nagłe nadzwyczajne wydarzenia albo jakieś nieprawid-
łowości (c zynn ik  nega tywizm u), kampania będzie przebiegała w atmosfe-
rze ostrego konfl iktu (czynn ik  kon f l i k tu) lub też do rywalizacji włączy się 
lider partii (c z ynn ik  odn i e s i en i a  do  o sób  p r zyna l eżących  do  e l i t). 
Potencjalnie większe zainteresowanie mediów lokalnych powinno wywoływać 
wydarzenie, które ma bezpośredni związek z życiem lub doświadczeniami ich 
audytorium, a także autorów wiadomości (c z ynn ik  znaczen i a  odnoszącego 
się do bliskości kulturowej lub/i przestrzennej). W praktyce jednak może okazać 
się, że o decyzji dziennikarza ostatecznie zadecyduje większe natężenie innych 
czynników atrakcyjności medialnej (np. występowanie kilku innych czynników 
jednocześnie). Należy pamiętać również, że każdy z dziennikarzy pracujących 

32  T. Meyer, Was ist Politik?, wyd. II zmienione, Leske + Budrich, Opladen 2003, s. 221.
33  Istnieje obszerny zbiór badań empirycznych na temat czynników atrakcyjności medialnej 

informacji, których rezultatem są różne katalogi cech, stanowiących o wartości informacyjnej wiado-
mości. Por. W. Schulz, Politische Kommunikation, s. 90; idem, Die Konstruktion von Realität in den 
Nachrichtenmedien, Alber, München 1990. Zob. także A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność 
medialna polityki oraz A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny. Międzynarodowa komunikacja 
polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2009. Czynniki przywoływane w nawiasach pochodzą z katalogu zaproponowanego przez 
norweskich badaczy Johana Galtunga i Mari Holmboe Ruge w: The Structure of Foreign News. The 
Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, „Journal of 
Peace Research” 1965, t. 2, s. 64–91. Podsumowanie badań prezentuje W. Schulz, Die Konstruktion, 
s. 15–20. Por. także S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, s. 143–148.
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w redakcjach mediów lokalnych, sam będąc najczęściej również zwykłym wy-
borcą władz samorządowych w swoim miejscu zamieszkania, wypełnia (poza 
zawodową) różne inne role społeczne. Im mniejsza wspólnota (choć może to do-
tyczyć również nawet bardzo dużych społeczności), tym większe prawdopodo-
bieństwo także nieformalnych punktów styczności działań lokalnych polityków 
i dziennikarzy, które wykraczają poza ustawowe zapisy i ogólnie przyjęte sche-
maty działalności publicznej. W życiu prywatnym mogą między nimi występo-
wać powiązania towarzyskie, hobbystyczne, sąsiedzkie czy nawet rodzinne. Poza 
tym na sposób prezentowania rywalizacji wyborczej mogą mieć wpływ nie tylko 
sympatie polityczne poszczególnych dziennikarzy, ale także ich przełożonych czy 
właścicieli konkretnych mediów oraz szereg czynników natury technicznej (ilość 
wolnego miejsca, czasu, który pozostał do zamknięcia wydania, liczby reporte-
rów, którzy mogą obsłużyć bieżące wydarzenia wyborcze itd.). Złożony i wie-
lowymiarowy obszar relacji między władzą i mediami na różnych szczeblach 
samorządu terytorialnego oczywiście znacznie wykracza poza zakres tematyki 
niniejszej publikacji, ale warto o nim pamiętać, analizując przekaz mediów na 
temat podmiotów politycznych rywalizujących w wyborach. 

Jeśli zatem media, przede wszystkim poprzez treść i formę swojego przeka-
zu, kształtują społeczne wyobrażenie o rzeczywistości politycznej, to obserwacja 
zachowań mediów oraz funkcji, jakie pełnią one z perspektywy potencjalnych 
wyborców, z jednej strony, i podmiotów politycznych biorących w udział w wy-
borach, z drugiej, musi uwzględniać systematyczną analizę przekazu medialnego 
na temat rywalizacji wyborczej. Biorąc pod uwagę prezentowany model ma t ry -
cy  s amor ządow e j, wyznaczający w niniejszej pracy schemat opisu, warto za-
stanowić się nad znaczeniem wyróżnionych osi analizy w odniesieniu do obszaru 
mediów i ich przekazu na temat wyborów samorządowych, a zatem nad tym, 
który z dwu biegunów każdej z osi mocniej zaznacza się w przekazie mediów 
przy okazji wyborów samorządowych? 

Pierwsze pytanie, które nasuwa się w tym kontekście, brzmi: czy poprzez 
swój przekaz media lokalne rzeczywiście mocniej promują tożsamość lokalną 
(o ś  t oż s amoś c i)? Jak wspomniano powyżej, można założyć, że media lokalne, 
z uwagi na terytorialny zasięg dystrybucji ich przekazu i miejsce zamieszkania 
ich odbiorców, częściej od mediów ogólnopolskich będą się interesować proble-
matyką lokalną i powinny być od nich bardziej zaangażowane w sprawy dotyczą-
ce mniejszych wspólnot. Czy jednak rzeczywiście tak się dzieje, czy ich przekaz 
faktycznie jest adekwatny do zakresu zadań, który mogą one na siebie przyjąć? 
Czy serwis informacyjny tych mediów uwzględnia np. pełen zakres instytucjonal-
ny władzy lokalnej? A może mechanizm działania mediów lokalnych, bazujący 
na wzmiankowanej powyżej logice działania mediów, powoduje, że w sposobie 
prezentacji sytuacji wyborczej są one bliższe tożsamości narodowej, tzn. ich stra-
tegia komunikacyjna jest zbieżna/podobna do sposobu prezentacji samorządo-
wej rywalizacji wyborczej przez media ogólnopolskie? Czy przyjmowane przez 
media lokalne w kontekście samorządowej rywalizacji wyborczej strategie in-
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formacyjne są względem tożsamości lokalnej obojętne, czy raczej ją osłabiają, 
a może wzmacniają? Według Hansa M. Kepplingera, media przyczyniają się do 
upowszechnia zjawiska „zniechęcenia polityką” (niem. Politikverdrossenheit), 
przejawiającego się niskim poziomem zaufania do polityków, partii i instytucji 
władzy państwowej34. Opinia ta nie wynika jedynie z negatywnego nacechowania 
przekazów na temat ogólnie pojętej polityki (będący skutkiem czynnika nega ty -
w izmu  jako nośnika atrakcyjności medialnej). Większy wpływ – zdaniem tego 
niemieckiego badacza – mają nasilające się żądania i oczekiwania społeczne, kie-
rowane za pośrednictwem mediów (a może wyłącznie przez media?) do organów 
władzy i innych instytucji politycznych, a także obarczanie ich winą za zaistniałe 
bądź domniemane nieprawidłowości lub zaniechanie działań. Tym samym me-
dia przyczyniają się do kształtowania zbiorowego wyobrażenia o nieudolności 
rządów35. Wybory samorządowe, zgodnie z ideą samorządności, utożsamiane są 
z decentralizacją władzy, oddaniem jej w ręce obywateli na poziomie lokalnym, 
czyli ujmując to kolokwialnie: wzięciem spraw w swoje własne ręce. Tymczasem 
skłonność mediów do opisu rzeczywistości w kategoriach nieustającej rywaliza-
cji (kon f l i k t  jako nośnik atrakcyjności medialnej) sprzyja tendencji do używa-
nia skrajnego wartościowania w przekazach medialnych, według którego to, co 
ma charakter inicjatyw obywateli, staje się „niepolityczne” (dobre), a to, co jest 
utożsamiane z rywalizacją partyjną, jest „polityczne” (złe). Dobre będzie zatem 
to, co lokalne, a złe to, co jest polityką sterowaną „centralnie”. Warto zauważyć, 
że ta cecha dyskursu jest równie pomocna przy określaniu bieguna o s i  t oż s a -
mośc i, j ak  i o s i  dys t rybuc j i  w ładzy, a w pewnym zakresie (np. w odnie-
sieniu do sposobu prezentacji lokalnych niepartyjnych komitetów wyborczych 
i komitetów partii ogólnopolskich) także i o s i  podmio towośc i  po l i t ycz -
ne j. Jak pokazują wyniki badań z roku 2006, politycy lokalni są tego świadomi, 
ponieważ w trakcie ówczesnej samorządowej kampanii wyborczej argument ten 
był chętnie wykorzystywany przez kandydatów, którzy nie należeli do partii i nie 
byli ofi cjalnie popierani przez żadną z nich. W kampanii z 2006 roku wyraź-
ne były hasła nawołujące do odpolitycznienia czy też odpartyjnienia wyborów 
samorządowych na korzyść samorządnych inicjatyw obywatelskich36, co mogło 
stanowić przesłankę dla uznania, że tak obrazujące sytuację wyborczą media lo-
kalne stymulowały wzmocnienie bieguna tożsamości lokalnej, a także bieguna 
samorządności terytorialnej o s i  dys t rybuc j i  w ładzy. Dlatego w badaniach 
nad sposobem relacjonowania kampanii wyborczej przez poszczególne media, 
warto zadać pytanie o obecność tego wątku w ich przekazie, po to, by ustalić, czy 
nadal tak się dzieje. 

Kolejną płaszczyznę analizy wyznacza o ś  podmio towośc i  po l i t ycz -
ne j, wprost prowadząca do pytania o to, który wariant wyboru ma większe szanse 

34  Zob. H.M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, tłum. A. Kożuch, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 123–124.

35  Ibidem.
36  A. Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych. 
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powodzenia: op c j a  czy o soba? Wyróżnienie tych kategorii skłania do refl ek-
sji nad sposobem prezentowania przez media lokalne wyborów samorządowych 
w kontekście opisu rywalizacji indywidualnych kandydatów i organizacji (partii 
i niepartyjnych komitetów wyborczych, a w kontekście o s i  dys t rybuc j i  w ła -
dzy także kandydatów należących do/lub popieranych przez komitety dużych 
partii parlamentarnych i kandydatów niezależnych lub reprezentujących niepar-
tyjne, lokalne komitety wyborcze). Biorąc pod uwagę czynnik pe r s on a l i z ac j i 
jako nośnik atrakcyjności medialnej, pojedynczy kandydaci mogą stać się cie-
kawszymi bohaterami informacji niż organizacje. Dotyczy to w szczególności 
przekazów dotyczących wyborów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 
w których to wyborach najbardziej liczy się osoba kandydata. Jednak partie poli-
tyczne jako ugrupowania rozpoznawalne, pod szyldem których występują lokalni 
liderzy, mogą stanowić dla dziennikarzy punkt instytucjonalnego odniesienia lub 
powiązania np. ze sprawami krajowymi i przez to będą oni wykazywać większe 
przywiązanie do cz ynn ika  odn i e s i en i a  do  o sób  p r zyna l eżących  do 
e l i t  jako nośnika atrakcyjności medialnej. Również z punktu widzenia innych 
czynników działania partii mogą być atrakcyjniejsze, bo są bardziej przewidy-
walne (czynnik s pó jnoś c i  z oczekiwaniami i życzeniami), porównywalne do 
zachowań i decyzji podejmowanych w innych sytuacjach (czynnik kon tynua -
c j i) niż lokalnych komitetów wyborczych. Wielość ugrupowań politycznych, ich 
zróżnicowanie programowe, wielość prezentowanych przez nie strategii i taktyk 
wyborczych w wyborach samorządowych może być atrakcyjna medialnie także 
ze względu na czynnik w a r i ac j i  kompozyc j i, który premiuje różnorodność 
w przekazie. Nadmiernie skomplikowana sytuacja na scenie politycznej może 
jednak wywołać dążenie do wzmocnienia znaczenia czynnika j e dnoznaczno -
ś c i, który niejako w opozycji do wariacji kompozycji może promować w serwi-
sie danego medium wydarzenia możliwie jednoznaczne i przejrzyste. Przy czym 
sposób prezentowania samorządowej kampanii wyborczej w kontekście osoby 
czy opcji zależy również od rodzaju instytucji, do której przeprowadzane są wy-
bory, i wielkości miejscowości, w której mają one miejsce. Instytucjonalizacja 
polityki rośnie wraz z wielkością miejscowości, co wynika m.in. z potrzeby opar-
cia prowadzenia kampanii wyborczej na strukturach partii politycznych, które 
– z nielicznymi wyjątkami – dysponują wystarczającym zapleczem organizacyj-
nym i fi nansowym. Wybory do rad metropolii i sejmików wojewódzkich zostały 
zdominowane przez rywalizację dużych ugrupowań, z kolei wybory na poziomie 
gmin wiejskich charakteryzują się dominującym udziałem komitetów lokalnych, 
których nie popiera ofi cjalnie żadna partia polityczna. Warto zwrócić uwagę na 
cechy kampanii (rodzaj instytucji, wielkość ośrodka administracyjnego), które 
przyciągają uwagę mediów lokalnych.

Jak pokazały wyniki badań z roku 2006, wówczas stosunkowo największym 
zainteresowaniem mediów, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych, cieszyła się 
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rywalizacja wyborcza o stanowiska prezydentów dużych miast37. Stało się tak, 
ponieważ najczęściej umiejętnie łączyła ona w sobie kilka ważnych czynników 
przyciągających uwagę dziennikarzy i wyborców. Wprawdzie była to przede 
wszystkim kampania wizerunkowa kandydatów na to stanowisko, ale równocześ-
nie intensywnie włączały się w nią partie polityczne. Profesjonalizacja polityki 
na tym poziomie wyborów lokalnych sprawiała, że dziennikarze mieli ułatwiony 
dostęp do informacji, która często była wynikiem wydarzeń specjalnie zainsce-
nizowanych na potrzeby mediów. Poza tym sukces bądź porażka kandydata po-
pieranego przez dużą partię polityczną stanowiła ważny element oceny wyniku 
wyborczego danego ugrupowania, stąd rywalizacja między ugrupowaniami miała 
wymiar ponadregionalny i cieszyła się adekwatnym do tego zainteresowaniem 
mediów.

W kampanii wyborczej z 2010 roku niezwykle istotna okazała się tymczasem 
pozycja i rola inkumbentów, czyli kandydatów startujących w wyborach, któ-
rzy w momencie ich rozpoczęcia pełnili funkcję prezydentów miast. Szczególnie 
dotyczyło to osób, które piastowały ją więcej niż jedną kadencję. Taka sytuacja 
miała miejsce w Krakowie. Jacek Majchrowski, startujący w wyborach jako kan-
dydat niezależny, używał w swojej kampanii argumentu na rzecz odpartyjnienia 
wyborów, zarzucając kandydatom partyjnym przedkładanie interesów własnego 
ugrupowania ponad interesy miasta i jego mieszkańców. 

Z punktu widzenia analizy sposobu prezentacji samorządowej rywalizacji wy-
borczej w mediach, inkumbenci są szczególnymi bohaterami przekazów. Z racji 
podejmowanych decyzji i działalności związanej z wykonywaniem funkcji mają, 
także w trakcie trwania kampanii, ułatwiony dostęp do mediów, a przez to więk-
szą szansę wpływania na kształt i formę ich przekazów. Ważna jest w tym kontek-
ście rola dziennikarzy zajmujących się relacjonowaniem kampanii. Interesujące 
jest, czy prezydenci miast przedstawiani są bardziej przez pryzmat funkcji, którą 
pełnią, czy stawiani są na równi z innymi kandydatami w roli ubiegających się 
o stanowisko prezydenta? Czy można wyróżnić charakterystyczne cechy przeka-
zu dotyczące rywali inkumbentów? 

Konieczność dostosowywania przez polityków własnego przekazu politycz-
nego do potrzeb mediów wpływa na postępujące procesy i ndywidua l i z ac j i, 
p ro f e s jona l i z ac j i i p e r sona l i z ac j i samorządowych kampanii wybor-
czych. Jednym z mierników skutecznej (lub nie) kampanii podmiotów biorących 
udział w wyborach samorządowych jest ich obecność w przekazie dzienników 
regionalnych, ukazujących się w dużych miastach wojewódzkich. Obejmują 
one swym zasięgiem wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na danym 
obszarze i mogą być przez różne podmioty polityczne, indywidualne i zbioro-
we (przede wszystkim partie) używane jako kanał dotarcia do określonych grup 

37  Zob. A. Hess, A. Szymańska, Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie kra-
kowskich gazet lokalnych [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe. Wyniki analizy zawartości 
krakowskich dzienników w okresie samorządowej kampanii wyborczej z 2006 roku bardzo wyraźnie 
pokazują tę zależność. 
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wyborców. Jednocześnie analiza przekazu regionalnych dzienników opiniotwór-
czych w okresie kampanii samorządowej stanowi podstawę do określenia typów 
zachowań poszczególnych tytułów w zakresie lokalnej komunikacji politycznej, 
sposobu prezentowania przez nie poszczególnych podmiotów politycznych bio-
rących udział w wyborach oraz rywalizacji wyborczej. To z kolei daje podstawę 
do rozważań na temat roli mediów w kształtowaniu zbiorowych wyobrażeń na 
temat samorządowej rywalizacji wyborczej i, pośrednio, preferencji wyborczych 
odbiorców ich przekazu.

Jak szczególnie wyraźnie widać na przykładzie samorządowych kampanii 
prezydenckich, bardzo istotne znaczenie dla natężenia medialnego przekazu na 
temat rywalizacji wyborczej i samych kandydatów ma ich umiejętność sprawne-
go inicjowania przekazu mediów, generowana poprzez prowadzoną działalność 
perswazyjną i promocyjną. Jak jednak proces med ia l i z ac j i przebiega w od-
niesieniu do aktorów pozostałych płaszczyzn rywalizacji wyborczej? Czy podej-
mowane przez nich aktywności komunikacyjne są skuteczne? Jakich środków 
perswazyjnych używają kandydaci na samorządowców w trakcie trwania kampa-
nii? Ilu z nich, nie dysponując ani odpowiednim zapleczem organizacyjnym, ani 
odpowiednimi środkami do tego, aby przedostać się do przekazu tradycyjnych 
mediów, zdecydowało się na wykorzystanie alternatywnych kanałów dotarcia do 
swoich potencjalnych wyborców i podjęło wyzwanie prowadzenia osobistej kam-
panii wyborczej w Internecie? Jak wyglądały i jakimi cechami charakteryzowały 
się witryny wyborcze tych spośród kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
wyborcze? Czy posiadanie własnej witryny rzeczywiście poprawia szanse na suk-
ces wyborczy? Które z kategorii kandydatów najchętniej i najczęściej decydują 
się na podjęcie indywidualnej komunikacji medialnej z wyborcą? Czy rzeczywi-
ście, zgodnie z coraz powszechniejszym postulatem wynikającym z paradygmatu 
komunikacji 2.0, używanie narzędzi interaktywnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem portali społecznościowych, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
sukcesu wyborczego także na poziomie lokalnej komunikacji politycznej? Także 
te zagadnienia stały się elementem analizy procesów komunikacji politycznej 
w odniesieniu do samorządowej kampanii wyborczej w roku 2010.
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2. Zachowania wyborcze

Wpływ rozwiązań instytucjonalnych na wynik wyborów lokalnych został 
przebadany na dwóch polach. Pierwszym z tych pól są wybory do sejmiku, dru-
gim – wybory burmistrzów i prezydentów miast. W każdym z tych przypadków 
stosowane są inne rozwiązania instytucjonalne, co jednak nie znaczy, że nie wy-
stępują tam problemy o podobnym charakterze. 

W wyborach do sejmiku zdecydowanie większa waga przypisywana jest gru-
powym tożsamościom, co oznacza, że głosuje się na kandydatów pogrupowanych 
w listy wyborcze. Tym poziomem rozliczenia, który przykuwa największą uwagę 
w samych opisach systemu, jest rozliczenie przydziału mandatów dla ugrupo-
wań38. Dopiero na drugim etapie procedury rozdziela się mandaty w obrębie każ-
dego z ugrupowań. Natomiast w przypadku prezydentów i burmistrzów wybory 
odbywają się indywidualnie i rozliczenie następuje tylko i wyłącznie pomiędzy 
pojedynczymi kandydatami. Niemniej sama procedura przewiduje obwieszczanie 
wszystkich związków z ugrupowaniami politycznymi. Poza zgłaszaniem kandy-
data przez komitet ogólnopolskiej partii politycznej możliwe jest także poparcie 
przez taką partię kandydata wystawionego przez inny komitet, co jest odnoto-
wywane w systemie informacji Państwowej Komisji Wyborczej. Obwieszczenia 
PKW informują także o członkostwie kandydata w którejś z partii politycznych. 

Zasadniczo problem samorządności jako przeciwieństwa centralizmu ma mar-
ginalne znaczenie od strony formalnej podstawy wyborów – co nie znaczy jednak, 
że nie jest on warty odnotowania. W wyborach obydwu rodzajów przeciwieństwo 
to wyraża się od strony formalnej w sposobie rejestracji list – listy rejestrowane 
przez ogólnopolskie komitety mają te same numery w skali całego kraju. Te nu-
mery losowane są w pierwszej kolejności. W konsekwencji, w przypadku wybo-
rów do sejmiku listy ogólnopolskich ugrupowań są umieszczane u góry karty do 
głosowania39. 

38  Np. L. Nikolski, Partie polityczne w wyborach do sejmików, Wydawnictwo Adam Marsza-
łek, Toruń 2011; J. Raciborski, J. Ochremiak, O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 
roku i o racjonalności partii politycznych [w:] J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 
2005–2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

39  Wszystkie informacje na temat rozwiązań wyborczych na podstawie dokumentów PKW: 
www.pkw.gov.pl (dostęp: 10.03.2011). 
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W wyborach burmistrzów i prezydentów miast fakt przynależności do takiego 
komitetu jest odnotowany, ale nie ma żadnego wpływu na samo umieszczanie 
kandydatów na liście wyborczej – listy te są sporządzane z zastosowaniem kolej-
ności alfabetycznej. Pojawia się pytanie, skąd biorą się takie, a nie inne rozwiąza-
nia, czy są one wyrazem jakiejś polityki czy sugestii? Wydaje się, że jest to tylko 
i wyłącznie problem administracyjnej wygody i konsekwencji raz przyjętych al-
gorytmów. W wypadku wyborów sejmikowych chodzi tu o procedury stosowane 
wcześniej w wyborach do Sejmu. W wypadku wyborów prezydentów, wójtów 
i burmistrzów – algorytmów stosowanych w wyborach do Senatu czy w wybo-
rach prezydenta państwa. W każdym razie nawet jeśli te decyzje nie charaktery-
zują się wybitną racjonalnością i nie są przejawem świadomego systemowego 
impulsu, to jednak taki impuls tworzą. Nie jest to może impuls szczególnie istot-
ny, niemniej jednak – jak pokazują badania nad wynikami wyborów do senatu 
w okręgach wielomandatowych – sama kolejność alfabetyczna może mieć swoje 
znaczenie dla wyniku wyborów, nawet jeśli wydaje się to na pierwszy rzut oka 
zupełnie nieracjonalne40.

Dla tożsamości terytorialnych jednym z kluczowych problemów na polu for-
malnych struktur wyborczych jest kwestia podziału na okręgi. Problem ten wy-
stępuje w wyborach do sejmiku – Małopolska jest podzielona na sześć okręgów 
wyborczych. Taka a nie inna liczba okręgów jest wypadkową kilku czynników. 
Po pierwsze – liczebności sejmiku, która jest ustalana na podstawie jednego al-
gorytmu w skali kraju. Po drugie – dopuszczalnych granic, w jakich może się 
zmieniać liczba mandatów w okręgach. Widełki są tu elementem kompromisu 
politycznego pomiędzy głównymi siłami politycznymi. Trzecim ograniczeniem 
jest liczba jednostek terytorialnych – powiatów i miast na prawach powiatu – któ-
re składają się na dane województwo. Ponieważ powiat jest jednostką podziału 
w przypadku tworzenia okręgów w wyborach do sejmiku, okręg wyborczy nie 
może dzielić powiatów. Dopuszczalny jest tylko podział miasta na prawach po-
wiatu w sytuacji, kiedy jest ono zbyt duże, by być jednym okręgiem wyborczym. 
Taki wypadek występuje w Łodzi i w Warszawie, natomiast w Małopolsce taka 
sytuacja nie ma miejsca. 

Skoro powiat jest podstawową jednostką i okręg musi składać się z całych 
powiatów, to przy tej liczebności sejmiku i liczbie powiatów okręg musi łączyć 
w sobie różne powiaty. Szczególny jest tu tylko przypadek Krakowa, który jako 
miasto jest jednym okręgiem wyborczym. Wszystkie pozostałe okręgi wyborcze 
składają się z kilka powiatów, a ich liczba waha się od trzech do pięciu. W każ-
dym z okręgów łączących różne powiaty jest rozdzielanych pięć lub sześć manda-
tów. We wszystkich wypadkach liczba mandatów, które są przydzielone danemu 
okręgowi, jest większa niż liczba powiatów, które tworzą ten okręg. 

40  J. Flis, The Senate 2007: Bloc Voting in Operation  [w:] Polish Political Science Yearbook 
2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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Dwa okręgi utworzone są wokół wyraźnie dominujących ośrodków – Tarnowa 
i Nowego Sącza. Są to miasta na prawach powiatu, które same w sobie są co praw-
da mniejsze niż otaczające je powiaty ziemskie, ale razem z nimi tworzą domi-
nujące ośrodki na mapie danego okręgu wyborczego jako punkty jednoznacznie 
wyróżnione w stosunku do takich powiatów, jak: gorlicki i limanowski w okręgu 
nowosądeckim oraz bocheński, brzeski i dąbrowski w okręgu tarnowskim. Nato-
miast w okręgach w południowo-zachodniej części województwa nie ma tak wy-
różniających się ośrodków. Trzy powiaty zachodniej Małopolski – chrzanowski, 
oświęcimski i olkuski – są zbliżone wielkością. W okręgu obejmującym pięć po-
wiatów południowo-zachodniej części województwa – myślenicki, nowotarski, 
suski, wadowicki i tatrzański – żaden z ośrodków nie ma tak dominującej roli, 
jak to ma miejsce w dwóch okręgach we wschodniej części województwa. Okręg 
wokół Krakowa, obejmujący cztery powiaty, charakteryzuje się tym, że najwięk-
szy z nich – powiat ziemski krakowski – jest większy niż trzy pozostałe powiaty 
razem wzięte. Sam nie stanowi jednak tak jednoznacznego ośrodka, jak ma to 
miejsce w wypadku Tarnowa i Nowego Sącza, ponieważ składa się z szeregu 
konkurujących ze sobą ośrodków miejskich. Dodatkowo, łączy on w sobie gminy 
o dwóch tradycjach – połowa to gminy należące niegdyś do Galicji, a połowa do 
Królestwa Kongresowego.

Taki podział okręgów w wyborach do sejmiku z jednej strony odpowiada ra-
cjonalnym kryteriom i wynika z charakteru systemu wyborczego, z drugiej strony 
próbuje godzić takie racjonalne wymogi z tradycyjnymi więzami tożsamościowy-
mi. Próbuje zatem stworzyć okręgi o względnie podobnym charakterze – udaje 
się to jednak w umiarkowanym stopniu. W praktyce każdy z okręgów – poza kra-
kowskim – jest wyraźnie podzielony wewnętrznie. Ta różnorodność pod wzglę-
dem charakteru tych okręgów będzie przedmiotem dalszych rozważań i czynni-
kiem, który będzie brany pod uwagę przy analizie konkretnych wyników.

2.1. Wybory sejmiku

Pierwszym etapem jest jednak analiza samych wyników wyborów i sytuacji 
politycznej w województwie. Wybory w 2010 roku były interesujące jako przed-
miot badawczy nie tylko same w sobie – na zasadzie kronikarskiej relacji – lecz 
również jako podstawa testowania modelu zachowań wyborczych. Dzieje się tak 
z dwóch powodów. Pierwszy z nich to wysoka stabilność sytuacji politycznej 
w województwie. Obecność czterech największych partii w tych wyborach po-
wtórzyła się w stosunku do wyborów z 2006 roku. Choć zmieniła się kolejność 
w skali poparcia – PO wyprzedziło PiS, a PSL poprawiło swą pozycję, w ko-
lejności poparcia wyprzedzając lewicę – to samo poparcie zmieniło się bardzo 
nieznacznie (por. tabela 1). 
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Poza tą czwórką największych partii nastąpiły jednak wyraźne zmiany. Trzy 
listy, które w poprzednich wyborach miały swój wpływ na podział mandatów, nie 
pojawiły się w wyborach w 2010 roku – sytuacja ta dotyczy LPR i Samoobro-
ny, które w 2006 roku tworzyły blok z Prawem i Sprawiedliwością, oraz Krajo-
wej Partii Emerytów i Rencistów, która tworzyła blok z Platformą Obywatelską. 
Z tych partii tylko LPR bezpośrednio uczestniczyła w 2006 roku w podziale man-
datów, natomiast głosy oddane na dwie pozostałe partie były wliczone do siły ca-
łego bloku, a one same nie zdobyły żadnego miejsca w sejmiku. W 2010 roku nie 
było już blokowania list, każda z partii walczyła samodzielnie, co miało również 
wpływ na podział mandatów, jednak sam ten mechanizm nie będzie przedmiotem 
szczególnej analizy.

Tabela 1. Poparcie dla ugrupowań w wyborach sejmiku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Pojawiło się także nowe ugrupowanie – Wspólnota Małopolska Marka Na-
wary – nowe tylko w sensie formalnym, ponieważ środowisko tworzące tę listę 
kandydowało pod zbliżoną nazwą w wyborach w 2002 roku, tylko bez dodania 
nazwiska śp. marszałka Marka Nawary, odnosząc wtedy sukces i zdobywając 
13,8% głosów oraz wchodząc w skład koalicji rządzącej województwem w tamtej 
kadencji. W 2006 roku Marek Nawara wraz z osobami z tego środowiska wystar-
tował w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając miejsce w sejmi-
ku oraz fotel marszałka. Następnie doszło do rozłamu – Marek Nawara wraz ze 
swoimi współpracownikami opuścił klub Prawa i Sprawiedliwości, ale pozostał 
na stanowisku marszałka41. Doszło do zmiany koalicji rządzącej województwem, 
natomiast nowy koalicyjny partner, Platforma Obywatelska, nie przyjął Marka 
Nawary na swoje listy. Nawara zdecydował wówczas, iż wraz z pozostałymi rad-
nymi wystartują jako niezależne ugrupowanie. Lista ta zdobyła 6%, co dało jej 

41  J. Flis, Prawo i Sprawiedliwość w samorządzie wojewódzkim [w:] M. Migalski (red.), Prawo 
i Sprawiedliwość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 127.

 ugrupowanie 2006 rok 2010 rok
PO 30,8 33,8

PiS 34,4 31,7

PSL 8,3 10,3

SLD/LiD 9,8 9,5

LPR 6,2 0,3

SO 3,8 –

KPEiR 3,5 –

WM – 6,1
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uprawnienie do udziału w podziale mandatów, niemniej jednak w żadnym okręgu 
nie zdobyła poparcia wystarczającego do tego, by mandat zdobyć. 

Jest to przypadek o tyle interesujący, że z jednej strony mamy przytłaczającą 
większość głosów, które padają na te same partie, z drugiej strony na marginesie 
głównego nurtu widzimy wyraźne zmiany, przy czym część tych zmian wynika 
z przekształceń tożsamości ideowych, tzn. ugrupowania rozpadają się lub w ogóle 
przestają liczyć w wyborach. Z drugiej strony występują zmiany o podłożu per-
sonalnym – część osób, które biorą udział w sprawowaniu władzy, kandyduje, 
tworząc nowe ugrupowanie. 

Poparcie 2010

Poparcie dla czterech głównych ugrupowań jest w istotny sposób zróżnicowa-
ne (mapy 1–5). Zaczynając od zwycięskiej Platformy Obywatelskiej, warto zwró-
cić uwagę, że największe poparcie PO zdobyła w Tarnowie, gdzie uzyskała ponad 
50%, zaś dopiero na drugim miejscu znalazł się Kraków z poparciem wynoszą-
cym 47%. Na trzecim miejscu (co dla wielu może być zaskoczeniem) znalazł się 
powiat dąbrowski z poparciem wynoszącym 43%, większym niż w Nowym Są-
czu (40%) i w powiatach zachodniej Małopolski – chrzanowskim (39%) i oświę-
cimskim (ponad 37%). Poparcie powyżej 30% uzyskała również w powiatach: 
tatrzańskim, wielickim, gorlickim i powiecie ziemskim krakowskim. Natomiast 
najniższe poparcie, co już na pewno nie jest zaskoczeniem, uzyskała PO w po-
wiecie proszowickim (niewiele ponad 10%) oraz powiecie miechowskim (prawie 
15%). Poparcie minimalnie poniżej 20% uzyskano w powiatach limanowskim 
i brzeskim, a wynik w powiecie suskim to równo 20%. 

Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to najwyższe poparcie odnotowano 
w powiecie nowotarskim (48%), na drugim miejscu znalazł się powiat nowosą-
decki (46%), na trzecim natomiast powiat myślenicki (43%). Poparcie powyżej 
40% partia ta uzyskała także w Nowym Sączu, gdzie wyniosło ono 40% – było 
więc tylko śladowo niższe niż poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Najniższe 
poparcie, co może zaskakuje, otrzymało PiS w powiecie olkuskim, wyniosło tam 
ono 18%. Poparcie poniżej 20%, choć ocierające się o tę granicę, uzyskało w po-
wiecie chrzanowskim. 

Znacznie bardziej zróżnicowane było poparcie dla PSL – wahało się ono od 
42% w powiecie miechowskim do 2,3% w mieście Krakowie. Niewiele wyższe 
było też w Tarnowie (2,8%) i w Nowym Sączu (3,1%), ale poniżej 5% wynosiło 
ono w powiecie chrzanowskim. Poza dwoma bastionami, jaśniejsze plamy wi-
dać również w powiecie olkuskim (27%), limanowskim (prawie 19%), poparcie 
powyżej 15% odnotowano jeszcze w powiatach wielickim, dąbrowskim i tar-
nowskim.
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Mapy 1–5. Poparcie dla list wyborczych w wyborach sejmiku
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25–35%do 5% 5–15% ponad 35%15–25%
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ponad 15%10–15%5–10%2,5–5%do 2,5%

3,4

4,6

2,2

5,8 12,0 12,5 9,2
5,4

4,93,1

6,1

2,8
2,3

4,9

1,0

16,819,4

3,8

10,0

6,8

3,8

3,3

WMMN

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Co do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to na mapie jego poparcia widać tyl-
ko jedną jasną plamę, z poparciem powyżej 20% (powiat chrzanowski). Nie za-
skakuje bardzo niskie poparcie w południowej części województwa – w powiecie 
tatrzańskim wyniosło ono 4,3%, w powiecie nowosądeckim było to 4,8%, nato-
miast najniższe było w powiecie limanowskim (3,5%). Poparcie dwucyfrowe par-
tia otrzymała w powiecie wadowickim i było to 14%, w powiecie proszowickim 
prawie 14%, a o jeden procent więcej niż w powiecie oświęcimskim. Także w po-
wiatach gorlickim, olkuskim, w Nowym Sączu i Krakowie lista lewicy zdobyła 
11% głosów. Warto także zwrócić uwagę na poparcie poniżej 10% w Tarnowie. 

Wspólnota Małopolska również ma bardzo zróżnicowane poparcie, może nie 
aż tak jak PSL, jednak waha się ono od prawie 20% w powiecie suskim do 2,2% 
w powiecie gorlickim. W grupie powiatów cechujących się poparciem dwucy-
frowym dla Wspólnoty są jeszcze: Limanowa (prawie 17%), Brzesko i Bochnia 
po 12% i Oświęcim (10%). Natomiast jest też grupa powiatów charakteryzująca 
się bardzo niskim poparciem – to również Proszowice (2,3%), powiat dąbrowski 
(2,8%) czy chrzanowski (3,1%). Mamy więc tutaj sąsiadujące ze sobą powiaty 
o bardzo zbliżonej charakterystyce, które diametralnie różnią się w kwestii po-
parcia dla tej listy – tak jak właśnie powiat suski i powiat wadowicki czy powiat 
limanowski i powiat nowosądecki.

W wypadku każdego z ugrupowań, które uzyskało znaczące poparcie, zna-
leźć można takie wyniki, które są oczywiste z punktu widzenia wcześniejszych 
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doświadczeń i wiedzy o geografi i wyborczej Polski. Można też jednak spotkać 
przykłady, które z takich schematów się wyłamują.

Zmiany poparcia od 2006 roku

Choć zmiany w poparciu w skali całego województwa pomiędzy 2006 a 2010 
rokiem nie przekroczyły 3% w wypadku żadnej z czterech głównych partii, to 
jednak takie zmiany na poziomie powiatów były już bez porównania większe. 
Wszystkie te zmiany zostały przedstawione na mapach 6–9 oraz zestawione na 
wykresie 1. Dla Platformy Obywatelskiej generalny wzrost poparcia wynosił 3%, 
jednak na poziomie poszczególnych powiatów różnice w poparciu wahały się od 
wzrostu o 14% w powiecie tarnowskim do spadku o prawie 10% w powiecie wie-
lickim. Dwucyfrowe wzrosty odnotowano również w powiecie nowosądeckim 
(13%), prawie tyle samo w Nowym Sączu, a w powiecie dąbrowskim o 11%. 
Większy spadek niż 5% to przypadek powiatu limanowskiego i prawie 5% – po-
wiatu proszowickiego. Poparcie spadło też w powiatach bocheńskim, myśleni-
ckim i suskim. Także średnia zmiana na poziomie powiatu wynosiła 6%, była 
więc dwukrotnie większa niż zmiana dla całego województwa. Można przyjąć, 
że co prawda w całym województwie poparcie wzrosło o 3%, jednak oznacza to 
tyle, że z dwóch sąsiadujących powiatów w jednym wzrosło o 9%, a w drugim 
spadło o 3%. 

Mapy 6–9. Zmiany w poparciu dla partii w wyborach sejmiku pomiędzy 2006 a 2010 rokiem
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ponad 5%od 0 do -5%od -2,5% do 0od -5% do -2,5%do -5%
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SLD

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

W przypadku PiS, które odnotowało spadek o 3%, średnia zmiana na pozio-
mie powiatów była także istotnie większa, ale już nie dwukrotnie, a „tylko” o po-
łowę. Największy spadek w porównaniu z 2006 rokiem to przypadek powiatu 
miechowskiego (ponad 10%), spadki zbliżone do 10% odnotowano w powiecie 
chrzanowskim i tatrzańskim. Największe wzrosty uzyskało PiS w powiecie my-
ślenickim (prawie 9%) i powiecie gorlickim (6,7%). Również tutaj widzimy wy-
raźną zmienność na poziomie powiatu, większą niż ogólna zmiana. Z ogólnym 
spadkiem wiąże się większa liczba powiatów, w których poparcie spadło, oraz 
mniejsza liczba powiatów, w których to poparcie wzrosło. 

W przypadku PSL, którego poparcie wzrosło o 2% w skali województwa, 
średnia zmiana dla powiatu jest bardzo zbliżona do tej, która występowała w przy-
padku Prawa i Sprawiedliwości, przy czym wpływ na to miały zmiany w kilku 
powiatach, w których zanotowano największe skoki – były to: powiat miechow-
ski (17%), powiat proszowicki (13%) i powiat wielicki (10%). W tej grupie są 
jeszcze powiaty o wysokich wzrostach (9% w powiatach olkuskim i gorlickim). 
Natomiast nie było żadnego powiatu, w którym poparcie dla PSL zmniejszyłoby 
się od 2006 roku, nawet jeśli w powiecie chrzanowskim wzrost był minimalny.
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Wykres 1. Zmiany w poparciu dla poszczególnych partii pomiędzy wyborami sejmikowymi 
2006 i 2010 roku w powiatach Małopolski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Udziałem SLD, którego poparcie spadło o 0,3% w skali całego województwa, 
również były bardziej znaczące zmiany na poziomie powiatów. Taka średnia zmia-
na dla pojedynczego powiatu wynosiła 2%. W powiecie proszowickim poparcie 
wzrosło o 10%, natomiast najbardziej spadło w powiecie nowosądeckim (o 6%) 
i w Tarnowie (o 4,5%). Z kolei w powiecie suskim wzrosło o 4,5%, a w powiecie 
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tarnowskim o 3%. W tym wypadku również – nawet przy skrajnej stabilności 
na poziomie całego województwa – w poszczególnych powiatach i miastach do-
chodziło do istotnych zmian poparcia. O stabilności zadecydowała równowaga 
w liczbie powiatów, w których poparcie spadło i w których poparcie wzrosło.

Na wykresie 1 pokazano słupki dla każdego z powiatów, uwzględniające rów-
nież „spadki” poparcia dla Samoobrony i LPR, partii, które miały w 2006 roku 
bardzo wyraźne poparcie w części powiatów, oraz uwzględniono wynik Wspól-
noty Małopolskiej jako zysk, w związku z tym, że partia ta nie startowała w 2006 
roku jako osobna lista. 

Na wykresie powiaty zostały posortowane od największych zmian brutto do 
najmniejszych zmian brutto. Największą stabilność procentu poparcia osiągnięto 
w Krakowie, natomiast największy skok odnotowano w powiecie miechowskim.

Widać tutaj wyraźnie dwa wzory. Pierwszy wskazuje, że wzrosty poparcia dla 
PSL są wyraźnie związane z tymi miejscami, w których w 2006 roku największe 
poparcie uzyskiwała Samoobrona, co wydaje się zrozumiałe, zważywszy na po-
dobny charakter tych ugrupowań. Jednak wzrosty dla PSL są z reguły większe 
niż procent głosów, które padły na Samoobronę w 2006 roku. Mniej oczywistym 
związkiem jest bardzo silna korelacja pomiędzy wynikiem Wspólnoty Małopol-
skiej a wynikiem LPR. Decydują o niej  trzy powiaty  – limanowski, suski i brze-
ski – w których LPR miał w 2006 roku dwucyfrowe poparcie i podobnie dwucy-
frowe poparcie uzyskała tam w 2010 roku Wspólnota Małopolska. Niemniej już 
w powiecie myślenickim, w którym LPR również miał dwucyfrowe poparcie, 
Wspólnota Małopolska uzyskała jeden z niższych wyników, natomiast wyraźny 
wzrost poparcia nastąpił w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Hipoteza, która 
może to wyjaśnić, jest taka, że istnieje pewna część elektoratu o poglądach kon-
serwatywnych, która jednak nie jest skłonna głosować na Prawo i Sprawiedli-
wość i wybiera inną listę o konserwatywnym charakterze. Może to także wynikać 
ze słabości kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w tych powiatach przy relatyw-
nie silnych konserwatywnych kandydatach startujących z konkurencyjnych list.

Siła kandydatów

Znaczenie, jakie dla głosowania w wyborach do sejmiku ma osoba kandydata 
związanego z konkretnym powiatem, dostrzec można, patrząc na wyniki wybo-
rów do sejmiku oddzielnie dla każdej partii z perspektywy tego, jaka część wy-
borców preferowała kandydata z innego miejsca na liście niż numer pierwszy 
i dlaczego. Wyniki, które uzyskali kandydaci na kolejnych miejscach w poszcze-
gólnych powiatach, zostały przedstawione w tabelach. W tabeli 2 zaprezentowane 
są wyniki dla Platformy Obywatelskiej, a w tabeli 3 dla Prawa i Sprawiedliwości. 
Szarym tłem wyróżniono numery, pod którymi startowali ci, którzy otrzymali 
mandaty. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono zdobywców największego popar-
cia w danym powiecie, zaś za pomocą białych liczb na czarnym tle zaznaczono 

1 łamanie.indd   41 2012-01-18   15:01:33



42 Opcja czy osoba?

przypadki tych, którzy choć zdobyli najwyższe poparcie dla danej partii w powie-
cie, to nie zdobyli mandatu. 

Tabela 2. Procent głosów uzyskanych na poszczególnych listach w powiatach – PO

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Warto zwrócić uwagę na niezwykle zróżnicowaną pozycję „jedynek” – popar-
cie dla kandydatów numer jeden w przypadku PO waha się w przedziale pomię-
dzy 63% głosów oddanych na listę do 8%. Interesujący jest fakt, że nie wynika to 
z siły kandydata samej w sobie, ale przede wszystkim ze znaczenia więzi teryto-
rialnych i wagi konkurencji opartej na tej więzi. Najbardziej symptomatycznym 
przejawem tego jest fakt, że dwa ekstremalne wyniki padły w tym samym okręgu 
wyborczym i dotyczyły tego samego kandydata, który w Tarnowie uzyskał 63%, 
natomiast w powiecie dąbrowskim tylko 8% głosów oddanych na listę. Przeciętna 
wartość takiego poparcia wynosiła 26% dla PO i 28% dla PiS, była więc bardzo 
zbliżona. W PiS zróżnicowanie wyników „jedynek” było większe – najsilniej-
szy kandydat numer jeden z perspektywy własnego powiatu uzyskał 77% głosów 
oddanych na listę (powiat myślenicki). Natomiast najniższy wynik padł w tym 

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
chrzanowski 32% 5% 4% 23% 4% 18% 9% 1% 1% 3%   
olkuski 12% 35% 41% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 2%   
oświęcimski 62% 5% 4% 2% 13% 2% 1% 5% 2% 6%   
krakowski 43% 7% 4% 4% 8% 2% 3% 5% 1% 7% 2% 13%
miechowski 17% 2% 9% 54% 1% 1% 5% 2% 1% 3% 2% 2%
proszowicki 26% 9% 7% 7% 2% 27% 3% 3% 1% 7% 2% 6%
wielicki 21% 41% 2% 3% 2% 1% 18% 3% 1% 5% 2% 2%
m. Kraków 25% 10% 3% 13% 7% 5% 15% 2% 1% 12% 1% 1%
myślenicki 24% 2% 3% 35% 2% 1% 1% 7% 2% 2% 0% 1%
nowotarski 39% 2% 12% 1% 1% 13% 1% 1% 5% 13% 1% 1%
suski 32% 5% 5% 1% 3% 3% 28% 3% 4% 3% 3% 4%
tatrzański 14% 1% 43% 2% 1% 3% 1% 1% 29% 2% 0% 1%
wadowicki 24% 31% 2% 2% 14% 2% 1% 3% 2% 2% 1% 12%
bocheński 27% 2% 4% 29% 3% 1% 2% 25% 1% 1% 2% 1%
brzeski 32% 1% 4% 2% 39% 1% 7% 3% 2% 1% 1% 3%
dąbrowski 8% 86% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
tarnowski 54% 2% 5% 0% 1% 9% 7% 1% 6% 2% 2% 0%
m. Tarnów 63% 1% 10% 0% 1% 2% 8% 0% 0% 3% 1% 0%
gorlicki 10% 33% 1% 32% 1% 1% 12% 1% 5% 1% 1% 2%
limanowski 12% 6% 66% 1% 1% 1% 1% 9% 1% 1% 1% 1%
nowosądecki 36% 28% 1% 1% 2% 21% 1% 1% 1% 1% 3% 3%
m. Nowy 
Sącz 31% 54% 1% 1% 6% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 2%
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samym okręgu na tego samego kandydata – w powiecie nowotarskim uzyskał on 
jedynie 10% głosów oddanych na listę. 

Różnica pomiędzy wynikiem najwyższym a najniższym w PO jest większa 
w wypadku kandydatów z kolejnych miejsc. Choć przeciętna wartość poparcia 
dla kandydatów z drugiego miejsca wynosi tylko 6% głosów oddanych na listę, to 
jednak waha się ono w zakresie od 86% w powiecie dąbrowskim do 1,2% w po-
wiecie tatrzańskim. Kandydatura Bolesława Łączyńskiego – byłego wójta Szczu-
cina – wyjaśnia opisywane wcześniej niezwykle wysokie poparcie dla PO w po-
wiecie dąbrowskim. Jest to przypadek szczególny, lecz inni kandydaci z drugich 
miejsc mają wyniki z nim porównywalne. Były marszałek województwa Leszek 
Zegzda, startując z drugiego miejsca, w Nowym Sączu zdobył 54% głosów od-
danych na listę i wyprzedził jej lidera, a w powiecie gorlickim zdobył trzykrotnie 
większe poparcie niż lider. Podobnie kandydatka z drugiego miejsca w powiecie 
wielickim zdobyła prawie dwukrotnie większe poparcie niż lider listy. Natomiast 
w całej grupie powiatów poparcie dla kandydata na drugim miejscu było mini-
malne, w większości było jednocyfrowe, a w wielu oscylowało w granicach 1%. 
Miało to miejsce najczęściej w tych powiatach, w których wyniki lidera listy były 
najwyższe, choć nie jest to regułą, ponieważ wyniki jednocyfrowe zdarzały się 
również tam, gdzie na jeszcze dalszych miejscach znajdowali się silni kandydaci.

Rozpatrując problem drugiego miejsca, należy zaznaczyć, że w wypadku Pra-
wa i Sprawiedliwości przeciętna wartość była nieco wyższa i wynosiła 8%. Na-
tomiast samo zróżnicowanie było mniejsze, choć najlepszy kandydat w powiecie 
proszowickim zdobył 54%, czyli ponad połowę głosów. Bardzo zbliżony był tak-
że wynik kandydata z drugiego miejsca w powiecie limanowskim, zaś najsłabszy 
wynik odnotowano w tym samym okręgu i dotyczył tego samego kandydata, tyle 
że w powiecie gorlickim.

Na trzecim miejscu w przypadku list PO występuje większe zróżnicowanie 
– mierzone odchyleniem standardowym – niż na pierwszym miejscu. To poparcie 
waha się od 66% dla kandydata numer trzy w powiecie limanowskim do wyniku 
poniżej 1% dla tego samego kandydata w powiecie gorlickim. Natomiast w przy-
padku PiS najlepszy wynik to znowu 54% głosów zdobytych przez kandydata 
numer trzy w powiecie gorlickim, najsłabszy wynik padł natomiast w powiecie 
myślenickim – niewiele tylko przekraczający 1%. 

Patrząc na maksima, które udało się uzyskać kandydatom z dalszych miejsc, 
można wskazać, że są one wyraźnie wyższe w Platformie Obywatelskiej (co jest 
potwierdzeniem pojawiającej się w mediach tezy, że jednym ze źródeł zwycięstwa 
tej partii było zgromadzenie dużej liczby dobrych kandydatów). To, że kandydaci 
z dalszych miejsc są w stanie pokonać lidera listy, może wynikać z przyciągnię-
cia nowych głosów. Nie są oddawane na samą tylko partię, ale na konkretnego 
kandydata, tym samym przyczyniając się do większego poparcia dla całej listy. 
Są jednak efekty uboczne takiego zjawiska – w wypadku PO w sześciu powiatach 
lokalni silni kandydaci, zdolni pokonać kandydata numer jeden, nie zdobyli man-
datu, a takich przypadków w PiS były tylko cztery. W powiatach miechowskim 
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miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
chrzanowski 39% 6% 4% 3% 16% 9% 5% 9% 1% 9%   
olkuski 24% 5% 38% 6% 8% 2% 4% 5% 2% 6%   
oświęcimski 48% 14% 2% 2% 9% 2% 3% 7% 1% 13%   
krakowski 28% 12% 18% 3% 5% 2% 7% 5% 2% 2% 17%  
miechowski 17% 13% 2% 1% 40% 1% 4% 4% 2% 1% 14%  
proszowicki 13% 54% 1% 1% 2% 2% 3% 2% 7% 2% 13%  
wielicki 30% 10% 6% 16% 6% 2% 5% 4% 3% 3% 15%  
m. Kraków 40% 18% 6% 7% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 1% 2%
myślenicki 77% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 0%
nowotarski 10% 30% 20% 8% 1% 13% 1% 1% 0% 9% 1% 0%
suski 33% 15% 3% 5% 8% 2% 9% 2% 6% 1% 4% 3%
tatrzański 17% 8% 11% 40% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 14% 0%
wadowicki 27% 4% 1% 1% 38% 1% 2% 2% 7% 1% 2% 1%
bocheński 24% 8% 7% 15% 6% 2% 18% 4% 3% 1% 1% 0%
brzeski 14% 8% 47% 2% 6% 1% 2% 9% 2% 1% 0% 0%
dąbrowski 28% 8% 2% 2% 3% 20% 3% 1% 3% 19% 2% 0%
tarnowski 37% 18% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 8% 2% 2% 1%
m. Tarnów 51% 9% 3% 1% 5% 2% 1% 1% 5% 1% 2% 0%
gorlicki 18% 2% 54% 2% 3% 1% 2% 11% 1% 1% 3% 2%
limanowski 18% 53% 5% 2% 4% 2% 1% 0% 6% 1% 5% 3%
nowosądecki 43% 3% 6% 16% 6% 3% 6% 2% 1% 7% 2% 5%
m. Nowy 
Sącz 42% 3% 6% 16% 16% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 11%

Tabela 3. Procent głosów uzyskanych na poszczególnych listach w powiatach – PiS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

i proszowickim zarówno na listach PO, jak i PiS lokalni kandydaci pokonywali 
liderów, ale nie byli w stanie zdobyć mandatu. W pozostałych powiatach sytuacja 
wygląda odmiennie w każdej partii, jednak generalnie rzecz biorąc, lokalni zwy-
cięzcy nie zdobywają mandatu w powiatach, które nie są centralnymi ośrodkami 
danego okręgu (np. brzeski, bocheński, limanowski, tatrzański). 

Do dalszej analizy wykorzystano uproszczone dane, w których dla każdej listy 
i dla każdego powiatu zostały wzięte pod uwagę dwie wielkości: poparcie dla 
„jedynki”, lidera listy w jej obrębie oraz poparcie w obrębie listy dla najlepsze-
go z pozostałych kandydatów. Wymienione parametry dla pięciu analizowanych 
ugrupowań przedstawiono w tabeli 4. 

Zróżnicowanie poparcia dla kandydatów w zależności od miejsca i od lokal-
nych tożsamości układa się we wszystkich partiach w podobne wzory, co nie 
znaczy jednak, że nie ma tu różnic. Jeśli policzymy powiaty, w których zwycięzcą 
okazał się kandydat z pierwszego miejsca, to okaże się, że takie fakty stanowią 
większość w wypadku PiS – trzynaście z dwudziestu dwóch powiatów, a w wy-
padku Platformy Obywatelskiej jest dokładnie odwrotnie – „jedynka” przegra-
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ła w trzynastu przypadkach, a wygrała w dziewięciu powiatach. W SLD tylko 
w siedmiu powiatach kandydat z dalszego miejsca wygrał z kandydatem pierw-
szym na liście, natomiast w PSL zdarzyło się tak w dwunastu powiatach. Jeszcze 
większa liczba podobnych sytuacji miała miejsce w przypadku Wspólnoty Ma-
łopolskiej Marka Nawary – aż w szesnastu powiatach na dwadzieścia dwa jeden 
z kandydatów z dalszego miejsca pokonywał lidera listy. Dane te mogą świadczyć 
o tym, że z jednej strony w poszczególnych partiach różne jest znaczenie perso-
nalnego głosowania na konkretnego kandydata. Z drugiej strony możliwość ta-
kiego głosowania jest pochodną jakości kandydatów, a nie tylko sposobu uczest-
nictwa w polityce i funkcjonowania struktury partyjnej w danym ugrupowaniu.

W ramach analizy na poziomie poszczególnych powiatów i poszczególnych 
ugrupowań w wyborach do sejmiku policzono bezpośrednie korelacje pomiędzy 
wynikiem ugrupowania a wynikiem pierwszego kandydata na liście, najsilniej-
szego z pozostałych, sumy pierwszego i najsilniejszego z pozostałych kandyda-
tów oraz większego z tych dwóch parametrów. Po stronie wyniku ugrupowania 
pod uwagę został wzięty sam wynik oraz zmiana w stosunku do 2006 roku. 

W przypadku PO bezpośrednie współczynniki korelacji pomiędzy poparciem 
dla listy i zmianą poparcia od 2006 roku a wynikiem „jedynki” wyniosły poniżej 
0,3. Korelacje dla wyniku najsilniejszego kandydata były większe od korelacji dla 
sumy wyniku pierwszego i najsilniejszego z pozostałych. Najsilniejszy związek 
łączył zmianę poparcia danego ugrupowania w powiecie z wynikiem najsilniej-
szego kandydata w obrębie listy. 

W PiS nie było żadnej korelacji pomiędzy wynikiem listy a siłą kandydata 
numer jeden czy sumą pierwszego i drugiego. Korelacja taka występowała w wy-
padku wyniku listy i wyniku najsilniejszego kandydata. Wynosiła ona jednak tyl-
ko 0,22. Najsilniejsza korelacja znowu wystąpiła dla zmiany w poparciu i wyniku 
najlepszego z kandydatów – tutaj współczynnik wynosił 0,43. 

Co do lewicy – było odwrotnie: najsilniejsza korelacja łączyła poparcie dla 
listy w 2010 roku z sumą poparcia kandydatów: pierwszego i najsilniejszego. 
Korelacja ta wynosiła 0,61. Dla samego najsilniejszego kandydata taka korelacja 
wynosiła – 0,49, a dla samej „jedynki” – 0,31. W wypadku zmiany poparcia od 
2006 roku wystąpiły korelacje słabe, zgoła ujemne. 

W PSL wszystkie współczynniki korelacji wahały się od 0,4 do 0,52. Takie 
związki występowały zarówno przy czystym wyniku, jak i zmianie poparcia od 
2006 roku. Z wartościami tymi związana była zarówno  siła kandydata numer 
jeden, wynik kandydata najsilniejszego, jak i suma wyniku „jedynki” i najlepsze-
go z pozostałych. Najsilniejszy ponownie okazał się współczynnik korelacji dla 
samej zmiany pomiędzy 2006 a 2010 rokiem i wyniku najsilniejszego z kandy-
datów. 

W wypadku Wspólnoty Małopolskiej można było dokonać porównania tylko 
z wynikiem ostatecznym, nie zaś ze zmianą, ponieważ w 2006 roku komitet nie 
startował. W odniesieniu do Wspólnoty najsilniejsza korelacja wystąpiła w wy-
padku kandydata numer jeden – wynosiła ona 0,61. Dla najsilniejszego kandydata 
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była już wyraźnie słabsza (0,39), a dla sumy kandydata pierwszego i najsilniej-
szego wyniosła 0,5. 

Takie bezpośrednie korelacje i najprostsze obliczenia pokazały wyraźnie, że 
czynnik personalny ma istotne znaczenie, nie układa się jednak w całkowicie 
jednoznaczny wzór. Podobne zależności występują w przypadku dużych partii. 
Zależności w mniejszych partiach są inne w porównaniu do dużych partii, ale też 
odmienne w każdej z nich. 

W celu sprawdzenia, w jaki sposób siła kandydatów w poszczególnych powia-
tach miała wpływ na wynik wyborczy, przeprowadzono analizę regresji. W ra-
mach tej analizy zmienną wyjaśnianą był wynik wyborczy danego ugrupowa-
nia w wyborach sejmikowych w roku 2010. Zmienną wyjaśniającą był wynik 
wyborczy z roku 2006, choć testowano również wynik wyborów prezydenckich 
z 2010 roku. Jednak najbardziej interesujące wyniki, jednocześnie najprostsze 
w interpretacji, wiązały się z porównaniem wyników wyborów z 2010 roku do 
wyborów z 2006 roku. Do modelu włączono poziom koncentracji na najlepszych 
kandydatach na listach z danej partii w danym powiecie oraz także na listach kon-
kurencyjnych partii w danym powiecie. Brano tutaj pod uwagę wynik kandydata 
numer jeden, wynik najlepszego kandydata poza numerem jeden oraz drugiego 
z najlepszych kandydatów poza kandydatem z pierwszego miejsca. Włączono 
także maksimum uzyskane przez jednego kandydata w danym powiecie, czyli 
procent głosów w obrębie listy, który przypadał kandydatowi o największym po-
parciu. Właśnie ta ostatnia zmienna okazała się najbardziej uniwersalna i naj-
prostsza w interpretacji przy poszukiwaniu takich zależności (por. tabela 5). 

Tabela 5. Zależności wyniku wyborczego 2010 roku od poparcia dla najsilniejszego
kandydata w powiecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Wyniki regresji tworzą wyraźny wzór – modele stworzone z takich zmiennych 
wyjaśniały większość zmienności wyniku wyborczego z 2010 roku. Dla PO sko-
rygowane R2 wynosiło 0,72; dla PiS – 0,71. Dla PSL skorygowane R2 wynosiło 
0,77; a najniższe, choć nadal bardzo wysokie, wynosiło 0,65 w przypadku SLD. 
We wszystkich wypadkach największą częścią takiego wyjaśnienia były wyni-
ki z poprzednich wyborów. Współczynniki beta wynosiły tutaj 0,79 w PO; 0,83 
w PiS, niemal identyczna wartość była w SLD, a 0,8 w przypadku PSL. 

R2 
(skorygowane)

współczynniki beta siła najlepszego kandydata

wynik 2006 PO PiS PSL SLD

PO 0,72 0,79 0,28 –0,35
PiS 0,71 0,83 0,25
PSL 0,77 0,80 0,25
SLD 0,65 0,83 –0,34 –0,07
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Do modelu w każdym z tych czterech przypadków weszła siła kandydatów. 
Najprostsze były sytuacje w PiS oraz PSL. W obu partiach siła wyrażająca się 
w koncentracji na jednym kandydacie w danym powiecie wpływała w istotnym 
stopniu na wynik partii w 2010 roku, przy kontrolowaniu wyniku partii z 2006 
roku. Oznacza to, że wynik najlepszego z kandydatów przekłada się na wzrost 
lub spadek poparcia dla całego ugrupowania. W przypadku PiS taki współczynnik 
beta wynosił 0,25; identyczny był w przypadku PSL. Współczynnik B wynosił 
0,17 w przypadku PiS i 0,155 w przypadku PSL, co oznacza, że mniej więcej 1/6 
głosów zdobytych przez zwycięskiego kandydata była głosami nowymi, o które 
zwiększyło się poparcie dla danej partii. Jeśli procent głosów w ramach listy, uzy-
skany przez kandydata, był większy, to przekładał się na większy wzrost poparcia 
dla danej partii.

W przypadku zwycięskiej Platformy współczynnik był bardzo podobny, choć 
minimalnie większy, jeśli chodzi o siłę kandydata w danym powiecie. Współ-
czynnik beta wynosił 0,28; natomiast współczynnik B – 0,185. Była to zatem 
zależność o podobnej sile, podobnie przekładająca się na wynik wyborczy. Jed-
nak istotna zależność wystąpiła także pomiędzy wynikiem PO w 2010 roku a siłą 
kandydata PSL w danym powiecie. Była ona jednak ujemna, silniejsza niż sama 
zależność od siły kandydata PO zarówno jeśli chodzi o współczynnik beta, jak 
i o współczynnik B. Należy to interpretować w ten sposób, że gdy w danym po-
wiecie startował silny kandydat PSL, to wzrost poparcia dla tej partii odbywał 
się kosztem PO. Ok. 1/5 poparcia dla danego indywidualnego kandydata wiązała 
się bezpośrednio ze stratą odnotowaną przez konkurencyjne ugrupowanie. Jest to 
zależność pozostająca w sprzeczności z najczęstszą interpretacją relacji pomiędzy 
PO a PSL, wedle której te partie mają rozłączne elektoraty. Faktem jest, że PO jest 
najsilniejsza tam, gdzie PSL jest najsłabsze, i odwrotnie, jednak wcale nie musi 
to oznaczać, że wyborcy nie przenoszą swojego poparcia pomiędzy jedną partią 
a drugą. Może to wynikać nie tyle z wahań ideowych, ile z siły ich lokalnych 
kandydatów. 

Podobne zjawisko wystąpiło w wypadku SLD, z jedną jednak istotną różnicą. 
Otóż siła kandydata tej partii nie okazała się istotnie związana z wynikiem same-
go SLD, natomiast taka istotna zależność wiąże wynik SLD z siłą kandydata PO. 
Można to interpretować dwojako – albo SLD nie miało tak wyraźnie zróżnico-
wanych kandydatur, albo też ci kandydaci oddziaływali wyłącznie na najtwardszą 
część elektoratu i nie mieli zdolności pozyskiwania innych wyborców. Znaczenie 
ma również fakt, że elektorat SLD jest podatny na oddziaływanie silnych kan-
dydatów PO, co znajduje swoje potwierdzenie także w badaniach dotyczących 
drugich preferencji elektoratów poszczególnych partii. 

Pomimo indywidualnych różnic w wypadku poszczególnych partii przedsta-
wione dane nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że siła lokalnych kandyda-
tów ma znaczący wpływ na wynik wyborczy. Wszystko wskazuje na to, że wpływ 
ten nie przeważa nad lojalnościami partyjnymi, ale tak przedstawiona analiza 
nie ma charakteru eksperymentu. W wielu wypadkach kandydaci powtarzali się 
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w jednych i drugich wyborach. Wybory mierzą tylko relatywną siłę poszczegól-
nych kandydatów, niemniej jednak przy tak dużych zastrzeżeniach i tak prostym 
modelu można uzyskać wyraźne zależności. Nie pozostawia to wątpliwości co 
do znaczenia osobistego wkładu poszczególnych kandydatów w wynik całego 
ugrupowania.

2.2. Wybory prezydentów i burmistrzów

Drugim obszarem przeprowadzanej analizy były badania dotyczące wyborów 
burmistrzów i prezydentów miast. Przedmiotem badania stały się wyniki wybo-
rów w dwudziestu miastach Małopolski – w tych, w których wśród kandydatów 
było przynajmniej dwóch kandydatów wystawionych przez trzy ogólnopolskie 
ugrupowania o silnej miejskiej reprezentacji, czyli PO, PiS oraz SLD. Najmniej-
szym z miast, w których taki warunek został spełniony, był Chełmek, z niewiele 
ponad 10 tys. wyborców, największym zaś – Kraków. Przeciętna wielkość miast, 
które znalazły się w tej grupie, wynosiła ok. 30 tys. mieszkańców. Największym 
miastem, w którym ten warunek nie został spełniony, były Myślenice. Pełna lista 
miast i kandydatów poddanych analizie przedstawiona jest w aneksie. 

Powyższy warunek został przyjęty, by sprawdzić, jaki wpływ na wynik kan-
dydatów w wyborach ma poparcie partii i w jaki sposób poparcie wyborców dla 
ogólnopolskich partii, które partie te uzyskały w jednoczesnych wyborach do sej-
miku, przekłada się na wyniki ich kandydatów. Jednocześnie takie podejście po-
zwala podjąć próbę oszacowania, jakie znaczenie ma status kandydatów zwanych 
bezpartyjnymi, czyli wystawionych przez ugrupowania lokalne. W licznych prze-
kazach można spotkać dwa sprzeczne twierdzenia: wedle pierwszego – poparcie 
partii ma zasadnicze znaczenie dla wyniku kandydata, wedle drugiego – nie ma 
żadnego znaczenia, czy wręcz może szkodzić. Przeprowadzana analiza nie przy-
jęła żadnej z takich hipotez, lecz została podjęta po to, by na podstawie danych 
empirycznych zweryfi kować siłę takich zależności.

Jako podstawowe, wyjściowe kryterium przyjęto analizę wyników kandyda-
tów, którzy dostali się do II tury wyborów lub wygrali wybory już w I turze. 
W analizie pominięto wszystkich kandydatów lokalnych ugrupowań, którzy uzy-
skali mniej niż 10% głosów. Tacy kandydaci nie stanowili licznej grupy, przytła-
czająca większość pozostałych kandydatów ugrupowań lokalnych spełniających 
taki warunek dostała się do II tury. W kilku wypadkach kandydaci ugrupowań 
lokalnych uzyskali wyniki przekraczające 10%, ale nie oznaczało to przejścia do 
II tury. Natomiast wyniki kandydatów ogólnopolskich ugrupowań bywały bardzo 
niskie – poniżej 5%. Niemniej jednak także takie przypadki zostały włączone do 
analizy, aby pokazać skalę zjawiska. 

Generalnie rzecz biorąc, w dwudziestu tak wyselekcjonowanych miastach 
wystartowało siedemdziesięciu sześciu kandydatów spełniających opisane wa-
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runki. Zestawienie ich liczby przedstawiono w tabeli 6, z uwzględnieniem statusu 
inkumbenta/pretendenta oraz ostatecznego wyniku rywalizacji. W dolnej części 
tabeli podano średnie wyniki w I turze wyborów. Skrótem „UL” oznaczono kan-
dydatów ugrupowań lokalnych.

Tabela 6. Liczba kandydatów i poparcie dla nich w wybranych dwudziestu miastach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Podstawą wyróżnionego poparcia przez ogólnopolskie ugrupowania było po 
pierwsze ofi cjalne zgłoszenie takich kandydatów, po drugie podanie w bazie da-
nych PKW informacji na temat członkostwa w danej partii politycznej kandy-
data, co w przytłaczającej większości przypadków pokrywało się z medialnymi 
doniesieniami o popieraniu danego kandydata przez ogólnopolskie ugrupowanie, 
nawet jeśli formalnie był on zgłoszony przez ugrupowanie lokalne. Te dane   były 
weryfi kowane i korygowane w sytuacji jednoznacznych informacji medialnych 
o ofi cjalnym poparciu danego kandydata przez ogólnopolskie ugrupowanie. 

W dwóch przypadkach doszło do sytuacji niejednoznacznych – poza ofi cjal-
nym kandydatem, popieranym przez daną partię polityczną, w wyborach wystar-
tował też inny członek tej samej partii politycznej, ale popierany już przez inny 
komitet. W jednym z tych przypadków kandydat zyskał bardzo nikłe poparcie 
i wynik ten w ogóle został pominięty, natomiast drugi (sytuacja urzędującego pre-
zydenta Miechowa) został potraktowany jako przypadek ugrupowania lokalnego, 
niemniej jednak fakt ten jest wspominany w dalszej analizie.

Ogólnie liczba kandydatów poszczególnych partii wyglądała następująco: 
PO wystawiła swoich kandydatów w dziewiętnastu z dwudziestu miast – tylko 
w Miechowie żaden kandydat z poparciem tej partii nie wystartował w wybo-
rach. Z tych dziewiętnastu kandydatów pięciu było inkumbentami, dwóch zdoby-
ło mandat jako pretendenci, a dwunastu było pretendentami i przegrało wybory. 
Wszyscy inkumbenci PO zdobyli mandat. 

PiS wystawiło kandydatów we wszystkich dwudziestu analizowanych mia-
stach. W czterech kandydaci PiS byli inkumbentami – dwóch z nich wygrało wy-
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wszyscy PO PiS SLD PSL UL
inkumbent zwycięski 13 5 2 2 4
inkumbent przegrany 5 2 3
pretendent zwycięski 7 2 5
pretendent przegrany 51 12 16 11 12

razem 76 19 20 11 2 24
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e pretendenci 19,1 21,9 17,1 10,6 24,1

inkumbenci 43,3 51,7 46,5 47,2 34,3

wszyscy 24,8 29,7 23,0 10,6 47,2 27,1
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bory, natomiast dwóch przegrało. Wszyscy z pozostałych szesnastu kandydatów-
pretendentów przegrali wybory. 

SLD wystawił swoich kandydatów w jedenastu z dwudziestu miast, wszyscy 
oni byli pretendentami i wszyscy przegrali wybory. Oprócz tego dwóch kandyda-
tów w analizowanych miastach miało poparcie PSL i zostali zarejestrowani jako 
kandydaci tego ugrupowania. Dotyczyło to burmistrzów Proszowic i Wolbromia 
– obydwaj byli inkumbentami i obydwaj odnieśli sukces. 

Natomiast wspomniane warunki spełniło dwudziestu czterech kandydatów 
ugrupowań lokalnych, z których siedmiu było inkumbentami, a siedemnastu pre-
tendentami. Z tych siedmiu inkumbentów czterech utrzymało swoje stanowiska, 
a trzech przegrało. Z siedemnastu pretendentów pięciu odniosło sukces, a dwu-
nastu przegrało. 

Ogólnie we wszystkich pięciu kategoriach na osiemnastu inkumbentów pięciu 
przegrało wybory. W dwóch miastach inkumbenci nie wystartowali w wyborach 
(były to Gorlice i Limanowa). Co za tym idzie, siedmiu pretendentów odnio-
sło sukces, dwóch w tych miastach, w których nie startował inkumbent, i pię-
ciu w tych, w których inkumbent przegrał. Pięćdziesięciu jeden pretendentów 
natomiast przegrało wybory. Taka liczba jest naturalną konsekwencją faktu, że 
siedemdziesięciu sześciu kandydatów to prawie czterech kandydatów na miasto. 
Z nich tylko jeden mógł wygrać wybory.

Te liczne  przykłady układają się w szereg wzorów, niemniej zgromadzone 
dane pozwoliły na próbę stworzenia modelu wyjaśniającego wynik wyborczy dla 
całej grupy siedemdziesięciu sześciu kandydatów. W analizie wzięto pod uwagę 
status inkumbenta oraz sejmikowe poparcie dla ogólnopolskich partii w wypadku 
kandydatów ugrupowań ogólnopolskich. Co do kandydatów ugrupowań lokal-
nych brano pod uwagę poparcie w wyborach do sejmiku, które było udziałem 
wszystkich list niewystawiających kandydatów w wyborach burmistrza czy pre-
zydenta miasta. W tym drugim wypadku, podobnie jak w wypadku poparcia sej-
mikowego, uwzględniano fakt znacznej liczby nieważnych głosów oddawanych 
w wyborach do sejmiku – liczby wyższej od liczby nieważnych głosów w wy-
borach burmistrzów czy prezydentów. Dlatego też procenty, które wykorzystano 
w analizie, nie były dokładnie procentami głosów ważnych w ofi cjalnych wyni-
kach wyborów do sejmiku, lecz zostały przeliczone względem ogółu oddanych 
głosów w wyborach samorządowych. 

Na podstawie wyników wyborów do sejmiku dla każdego z kandydatów stwo-
rzono zmienną odpowiadającą potencjalnemu poparciu, które mogło stanowić 
bazę dla jego wyniku wyborczego. Tą bazą dla kandydatów ogólnopolskich partii 
był ich wynik sejmikowy, natomiast w przypadku kandydatów lokalnych ugrupo-
wań wyborczych była to reszta głosów oddanych w wyborach sejmikowych po-
dzielona przez liczbę znaczących kandydatów ugrupowań lokalnych startujących 
w danym mieście. 

W ten sposób do modelu weszły dwie zmienne. Pierwszą z nich jest zero-
-jedynkowa zmienna obrazująca posiadanie statusu inkumbenta, a drugą właśnie 
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wyborcza baza danego kandydata. W sumie te dwie zmienne wyjaśniały ponad 
połowę zmienności wyniku wyborczego w przypadku siedemdziesięciu sześciu 
kandydatów. Skorygowane R2 wynosiło 0,56 i pomimo próby, która nie jest szcze-
gólnie liczna, wszystkie współczynniki istotności dla tych dwóch zmiennych były 
bardzo niskie. Współczynniki beta wynosiły dla inkumbenta 0,576; natomiast dla 
bazy wyborczej 0,354 – są to więc współczynniki jak na nauki społeczne bardzo 
wyraźne. Jednak szczególnie interesujący przy takim modelu jest nie tyle współ-
czynnik beta, ile współczynnik niestandaryzowany B. Pozwala on oszacować, 
jak wygląda wymierny wpływ tych zmiennych na ostateczny wynik wyborczy. 
Współczynnik B w przypadku inkumbenta pokazuje, że kandydaci o tym statusie 
otrzymywali poparcie o 20% wyższe niż pretendenci – przy kontrolowaniu poli-
tycznej bazy danego kandydata. Jest to liczba bardzo znacząca, która jednoznacz-
nie wskazuje na wagę statusu inkumbenta. Obrazowo można to przedstawić w ten 
sposób, że jeśli wybory porównamy do biegu, to pretendenci mają do pokonania 
dystans 500 metrów w czasie, w którym inkumbenci mają pokonać dystans o 200 
metrów krótszy. Jest szansa, że zawodnik mający do pokonania 500 metrów zrobi 
to w czasie krótszym, niż inny przebiegnie 300 metrów, wymaga to jednak na-
prawdę istotnej przewagi w sprawności i kondycji.

W wypadku politycznej bazy współczynnik B wynosi 0,496. W przybliżeniu 
można o tym powiedzieć, że połowa sejmikowych wyborców ogólnopolskiej par-
tii popierającej kandydata kieruje się wskazaniem, jakim jest jej ofi cjalne popar-
cie. Czyli modelowo ze stu wyborców danej partii pięćdziesięciu oddaje głos na 
kandydata wskazanego przez to ugrupowanie, natomiast poparcie pozostałych 
pięćdziesięciu wyborców nie jest już wcale oczywiste. 

Ten model zachowuje swoje składowe zarówno dla kandydatów ogólnopol-
skich ugrupowań, jak i dla kandydatów ugrupowań lokalnych, choć w sytuacji 
ogólnopolskich ugrupowań zależności są znacząco silniejsze (zarówno przewa-
ga inkumbenta, jak i zależność od bazy partyjnej jest wyraźniejsza). Niemniej 
jednak pomimo wyraźnie mniejszej grupy kandydatów ugrupowań lokalnych, te 
wyróżnione zmienne dalej w istotnym stopniu wyjaśniają zmienność wyniku wy-
borczego w I turze.

Podobnie model zachowuje swoją trafność przy kontrolowaniu wielkości 
miejscowości. Zarówno w grupie miejscowości powyżej 30 tys. wyborców, jak 
i w grupie poniżej 30 tys. wyborców utrzymuje się jednoznaczna zależność od 
statusu inkumbenta i bardzo zbliżona zależność od politycznej bazy. Co jed-
nak zaskakujące, w przypadku mniejszych miejscowości status inkumbenta ma 
mniejszy liczbowy wymiar, jest to tylko kilkanaście procent, natomiast w wypad-
ku miast powyżej 30 tys. mieszkańców przewaga, którą mieli urzędujący burmi-
strzowie i prezydenci, sięgała 25%.

Fakt, że model taki wyjaśnia ponad 50% zmienności, oznacza, że prawie tyle 
samo nie jest przez niego wyjaśniane. Można zatem rozbić poparcie dla każdego 
z siedemdziesięciu sześciu kandydatów na trzy składowe. Pierwsza składowa to 
przewaga inkumbenta, druga składowa została nazwana „opcją” i powstaje w wy-
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niku przemnożenia modelowego współczynnika B przez polityczną bazę danego 
kandydata. Natomiast trzecia składowa, której nadano nazwę „osoba”, to różnica 
pomiędzy modelowym poparciem (uzyskanym w wyniku analizy regresji) a rze-
czywistym poparciem dla danego kandydata. Tak rozbite poparcie zostało przed-
stawione na wykresie 2. Osobisty wkład w sukces może mieć wartość ujemną 
wtedy, gdy wynik danego kandydata był niższy niż ten, który wynika z modelu 
stworzonego na podstawie sytuacji we wszystkich dwudziestu miastach. Rzeczy-
wisty wynik kandydata jest w takim wypadku resztą po odjęciu takiego wkładu od 
wyników spodziewanych na podstawie pozostałych charakterystyk. 

Przegląd przypadków w poszczególnych miastach warto zacząć od partyjnych 
inkumbentów. Część z nich uzyskała zwycięstwo już w I turze, uzyskując popar-
cie powyżej 50%, we wszystkich przypadkach byli to kandydaci, którzy mieli 
pozytywny osobisty wkład i poza przewagą, jaką daje status inkumbenta, poza 
poparciem swojej partii, uzyskali też znaczące poparcie, które wykraczało poza 
taki model. W przypadku PO byli to burmistrzowie Chełmka i Chrzanowa oraz 
prezydent Tarnowa. W przypadku PiS był to prezydent Nowego Sącza i burmistrz 
Wieliczki, a w PSL – burmistrz Proszowic. Jeden z inkumbentów PO – w Libiążu 
– odniósł zwycięstwo dopiero w II turze, przy pozytywnym wkładzie osobistym. 
Chociaż jego wkład osobisty był skromny, to do 50% brakowało mu bardzo nie-
wiele. W II turze musiał zmierzyć się z kandydatem ugrupowania lokalnego, któ-
ry również miał pozytywny wkład osobisty. Jednak poparcie tego drugiego było 
zdecydowanie niższe, poniżej 25%, inkumbent miał zatem na progu II tury ponad-
dwukrotną przewagę nad swoim konkurentem.

Dwóch kandydatów odniosło sukces w II turze, pomimo negatywnego wkładu 
własnego w I turze. Byli to: kandydat PO w Olkuszu i kandydat PSL w Wolbro-
miu. Kandydat w Olkuszu w I turze charakteryzował się negatywnym osobistym 
wkładem, musiał walczyć z kandydatem PiS, który uzyskał więcej, niż mogło 
wynikać z poparcia dla tej partii, i który to kandydat minimalnie tylko wyprzedził 
kandydata ugrupowania lokalnego, zdobywając prawie 1/4 głosów. Natomiast 
w Wolbromiu inkumbent popierany przez PSL teoretycznie mógł liczyć na zna-
czące poparcie ze strony wyborców, którzy w tym mieście w olbrzymiej liczbie 
głosowali na kandydatów PSL do sejmiku. Niemniej jednak poparcie dla niego 
było zdecydowanie niższe. Różnica pomiędzy modelowym poparciem a rzeczy-
wistym była większa niż 20% na jego niekorzyść, natomiast kandydat Platformy 
Obywatelskiej, z którym musiał się zmierzyć w II turze, miał pozytywny wkład 
osobisty, czyli uzyskał więcej głosów niż by to wynikało z samego poparcia dla 
jego partii w wyborach do sejmiku.

Dwóch inkumbentów popieranych przez partie przegrało – to kandydaci PiS 
w Andrychowie i w Bochni. W obydwu tych wypadkach kandydaci, którzy na 
podstawie modelu mogliby liczyć na poparcie powyżej 40%, uzyskali poparcie 
zdecydowanie poniżej takiego wyniku, mając negatywny osobisty wkład w gra-
nicach 10%. Obydwaj przegrali w II turze z kandydatami ugrupowań lokalnych, 
którzy w I turze mieli bardzo duży osobisty wkład w swój wynik wyborczy. Jed-
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Wykres 2. Składowe wyniku kandydatów w I turze wyborów burmistrzów
i prezydentów miast
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.
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nocześnie wszyscy pozostali kandydaci (tzn. kandydaci PO w obydwu miastach 
i kandydat SLD w Andrychowie) uzyskali w I turze wyniki zdecydowanie gorsze, 
niż by to wynikało z samego poparcia dla ich partii w tych miastach. Można za-
tem przypuszczać, że wyborcy tych partii poparli kandydatów ugrupowań lokal-
nych, tym samym zapewniając im zwycięstwo. 

Druga grupa to inkumbenci, popierani przez ugrupowania lokalne, spośród 
których żaden nie wygrał wyborów w I turze, czterech natomiast wygrało w II 
turze. Byli to kandydaci w Krakowie i w Brzeszczach – musieli się oni zmie-
rzyć z pretendentami PO – oraz burmistrzowie Nowego Targu i Skawiny, którzy 
walczyli z kandydatami ugrupowań lokalnych. Jedną grupę stanowią prezydent 
Krakowa i burmistrz Brzeszcz, którzy mieli negatywny udział osobisty, natomiast 
burmistrzowie Nowego Targu i Skawiny mieli taki udział pozytywny. Równie po-
zytywne były osobiste udziały wszystkich ich konkurentów, z którymi trzeba było 
się mierzyć w II turze. Zarówno kandydaci PO w Brzeszczach i Krakowie, jak 
i kandydaci ugrupowań lokalnych w Nowym Targu i Skawinie mieli taki wkład 
osobisty porównywalny z tym, który był udziałem urzędujących burmistrzów, po-
pieranych przez ugrupowania lokalne w Nowym Targu i Skawinie. W przypadku 
Brzeszcz i Krakowa pretendenci dysponowali większą niż inkumbenci politycz-
ną bazą, niemniej jednak przewaga inkumbentów wynikająca z ich statusu była 
zdecydowanie większa niż ta przewaga, którą dawało poparcie partii. Natomiast 
w przypadku Nowego Targu i Skawiny z defi nicji polityczna baza obydwu kandy-
datów ugrupowań lokalnych w rozpatrywanym modelu była taka sama, natomiast 
różnica pomiędzy tymi kandydatami odpowiadała przewadze inkumbenta.

Dwóch inkumbentów, popieranych przez lokalne ugrupowania, przegrało 
w II turze – byli to burmistrzowie Miechowa i Trzebini. Pierwszy z nich prze-
grał z innym kandydatem lokalnego ugrupowania, natomiast burmistrz Trzebini 
z kandydatem PO. Co charakterystyczne, obydwaj inkumbenci mieli ok. dziesię-
cioprocentowy negatywny osobisty wkład w wynik i to on niwelował różnicę, 
która wynikała z przewagi inkumbenta. W przypadku Trzebini pretendent z PO 
w I turze uzyskał wynik idealnie odpowiadający modelowemu poparciu wynika-
jącemu z jego politycznej bazy, natomiast pretendent w Miechowie miał osobisty 
wkład ponaddwudziestoprocentowy. Tak czy inaczej, obydwaj inkumbeci w tych 
miastach przegrali w II turze. 

Osobnym przypadkiem jest kwestia Oświęcimia, gdzie kontrowersyjny do-
tychczasowy prezydent Janusz Marszałek w ogóle nie wszedł do II tury i miał 
prawie dwudziestoprocentowy negatywny wkład osobisty. Jego głównym konku-
rentem w walce o wejście do II tury był inny kandydat ugrupowania lokalnego, 
który miał niewielki tylko osobisty udział, ale był w stanie wyprzedzić urzędują-
cego prezydenta (choć sam uzyskał wynik o połowę niższy niż zwycięzca I tury 
– kandydat PO. Niemniej jednak w II turze ta kolejność się odwróciła.

Dwóch z partyjnych pretendentów odniosło sukces, wygrywając wybory. 
W jednym przypadku – w Gorlicach – była to walka o urząd bez inkumbenta. 
W drugim zaś przeciwko inkumbentowi ugrupowania lokalnego, w Trzebini. 
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W obu przypadkach byli to kandydaci PO. W I turze ich osobisty wkład nie był 
imponujący – w Trzebini w ogóle był minimalny, natomiast w Gorlicach był istot-
nie mniejszy niż np. w Oświęcimiu, gdzie kandydat PO w II turze przegrał wybo-
ry. Niemniej jednak pozwoliło to wygrać następnie wybory w II turze w obliczu 
słabości konkurencji, którą obydwaj kandydaci wyraźnie wyprzedzili. Natomiast 
z przegranych kandydatów partyjnych istotna część miała pozytywny wkład 
osobisty, który jednak nie wystarczył do tego, by pokonać inkumbentów czy też 
ewentualnie innych pretendentów popieranych przez ugrupowania lokalne. Taki 
pozytywny osobisty wkład był udziałem kandydatów PO w Brzeszczach, Kra-
kowie, Oświęcimiu, Wieliczce i Wolbromiu, natomiast PiS również w Brzesz-
czach, w Libiążu, Limanowej, Olkuszu, Tarnowie i Trzebini, zaś kandydatów 
SLD w Chełmku, Gorlicach i Olkuszu. Niemniej jednak większa liczba przegra-
nych pretendentów charakteryzowała się negatywnym wkładem osobistym. Naj-
wyższy był on w przypadku kandydata PiS w Nowym Targu, mającego poparcie 
o 20% niższe niż to, które wynikało z modelu dla innych miast. Kandydat tej 
samej partii miał w Miechowie poparcie ponad 10% niższe od modelowego. Po-
dobnie było w przypadku kandydata PO z piętnastoprocentowym negatywnym 
osobistym wkładem w Bochni, a w przypadku SLD z ponaddziesięcioprocento-
wym negatywnym wkładem osobistym w Chrzanowie i Libiążu. 

Z pięciu wygranych lokalnych pretendentów jeden walczył w wyborach bez 
inkumbenta (Limanowa), natomiast czterech pokonało inkumbentów: w Andry-
chowie, Bochni, Miechowie i Oświęcimiu. Dla większości z nich sukces był 
w istocie sukcesem osobistym, dwukrotnie wykraczającym poza polityczną bazę. 
Wyjątkiem był tu Oświęcim, gdzie zwycięstwo nastąpiło w II turze, a późniejszy 
zwycięzca dosłownie prześlizgnął się do II tury w warunkach wyrównanej rywa-
lizacji czterech kandydatów.

Większość lokalnych pretendentów przegrała wybory i można tu obserwować 
całe spektrum sytuacji od pozytywnego wkładu własnego w I turze do przypad-
ków takiego wkładu negatywnego. Pozytywne przykłady to kandydaci ugrupo-
wań lokalnych w Chrzanowie, Libiążu, w Nowym Targu, natomiast negatywne 
to przypadki Wieliczki i Olkusza. Generalnie rzecz ujmując, skala osobistego 
wkładu jest nie do przecenienia, co nie zmienia faktu, że nie tylko on decyduje 
o wyniku wyborów. Zwycięstwo jest wypadkową sytuacji, na którą składają się 
siła popierającej partii, status inkumbenta (własny lub konkurenta) oraz właśnie 
osobisty wkład. W wielu wypadkach, pomimo pozytywnego osobistego wkładu, 
start w wyborach nie zakończył się sukcesem w związku z negatywnymi okolicz-
nościami, słabością popierającej opcji oraz przewagą, jaką daje nad konkurencją 
status inkumbenta. Natomiast są też przypadki, w których pomimo negatywnego 
osobistego wkładu, udało się inkumbentom utrzymać swoje stanowisko. Zapew-
niał im to najwyraźniej właśnie ten status. Osobisty wkład pretendentów, nawet 
jeśli był pozytywny, nie zawsze był wystarczający, aby przebić się przez tę obro-
nę, jaką dają realia wyborcze urzędującym prezydentom. 
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Wynik w I turze nie przesądza jeszcze o sukcesie – jak najlepiej widać na 
przykładzie Oświęcimia – natomiast jest ważnym punktem odniesienia przed 
II turą. Poszukując kolejnych wzorów relacji osoby i opcji poddano analizie róż-
nice pomiędzy wynikiem w II turze a wynikiem w I turze. 

Do takiej analizy przeszła tylko część miast – z natury rzeczy odpadły wszyst-
kie te, w których walka rozstrzygnęła się już w I turze wyborów. Ze względu na 
to, że celem badania było porównanie statusu kandydatów ugrupowań lokalnych 
i ugrupowań ogólnokrajowych z analizy wyłączono również te przypadki, w któ-
rych dwójka kandydatów ugrupowań lokalnych walczyła między sobą, dlatego 
że nie było tutaj podstawy do rozróżnienia poszczególnych przypadków. Wyniki 
oraz zmiany poparcia pomiędzy I a II turą pokazuje tabela 7.

Zmiana w poparciu pomiędzy pierwszą a drugą turą jest bardzo zróżnicowana, 
waha się od 4% uzyskanych przez inkumbenta w Andrychowie do 33%, o które 
wzrosło poparcie dla zwycięskiego kandydata w Oświęcimiu, który w I turze za-
jął miejsce drugie, zdecydowanie wyprzedzany przez konkurenta. 

Średnia zmiana dla wszystkich dwudziestu dwóch przypadków wynosiła 
18%. Jest ona jednak wyraźnie zależna od ugrupowania, które popiera danego 
kandydata, ale co istotne, jest ona również zależna od tego, kim jest konkurent. 
Można tu wyróżnić trzy ogólne kategorie: pierwszą stanowią kandydaci ugrupo-
wań ogólnokrajowych walczący z kandydatami ugrupowań lokalnych, druga ka-
tegoria to kandydaci ugrupowań lokalnych walczący z kandydatami ugrupowań 
ogólnokrajowych i wreszcie trzeci przypadek stanowią kandydaci ugrupowań 
ogólnokrajowych walczący pomiędzy sobą. Największy średni wzrost miał miej-
sce w przypadku kandydatów ugrupowań lokalnych walczących z kandydatami 
ugrupowań ogólnokrajowych. Wynosił on średnio 21,6% i był minimalnie więk-
szy w przypadku kandydatów lokalnych walczących z konkurentami z PO (sześć 

miasto
zwycięzca przegrany

komitet I tura II tura zmiana komitet I tura II tura zmiana
Andrychów UL 44,6 61,2 16,6 PiS 34,7 38,8 4,1
Bochnia UL 45,9 60,7 14,7 PiS 31,5 39,4 7,9
Brzeszcze UL 37,0 52,4 15,4 PO 26,3 47,6 21,4
Gorlice PO 32,9 53,9 21,0 UL 21,7 46,1 24,4
Kraków UL 40,8 59,6 18,8 PO 33,7 40,5 6,8
Libiąż PO 48,4 54,3 5,9 UL 23,2 45,7 22,5
Limanowa UL 35,0 62,9 27,9 PiS 27,2 37,1 10,0
Olkusz PO 32,0 61,6 29,6 PiS 24,4 38,4 14,0
Oświęcim UL 16,6 50,4 33,8 PO 37,1 49,6 12,5
Trzebinia PO 26,1 52,6 26,5 UL 27,0 47,4 20,4
Wolbrom PSL 34,7 56,5 21,9 PO 23,5 43,5 20,0

Tabela 7. Zmiana poparcia pomiędzy I a II turą w wybranych miastach (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.
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przypadków – 22,5%) i nieco niższy w stosunku do kandydatów walczących 
z konkurentami z PiS (trzy przypadki – średnio 19,7%). Bardzo podobna, choć 
minimalnie niższa, była średnia w przypadku kandydatów ugrupowań ogólnokra-
jowych walczących między sobą. Ich poparcie wzrastało średnio o 21,3%. Zde-
cydowanie niższy był wzrost poparcia dla kandydatów ugrupowań ogólnokrajo-
wych walczących z kandydatami ugrupowań lokalnych – ich poparcie wzrastało 
średnio o niecałe 12,9% i różniło się wyraźnie w przypadku poszczególnych par-
tii. W sześciu przypadkach kandydaci PO walczyli przeciwko kandydatom ugru-
powań lokalnych, ich poparcie wzrastało średnio o 15,7%, natomiast w trzech 
przypadkach kandydatów PiS walczących z kandydatami ugrupowań lokalnych 
ich poparcie wzrastało średnio o 7,3%. Cztery przypadki pojedynku kandydatów 
ugrupowań ogólnokrajowych to różne układy wahające się od 14% wzrostu po-
parcia w przypadku kandydata PiS walczącego z kandydatem PO, do prawie 30% 
po stronie kandydata PO walczącego z konkurentem z PiS. 

Przewaga, którą uzyskiwali kandydaci ugrupowań lokalnych walczących 
z kandydatami ugrupowań ogólnokrajowych w II turze, to prawie 9%. Jest to zna-
czący bonus dla kandydatów ugrupowań lokalnych, który najprawdopodobniej 
wynika z zachowania elektoratów negatywnych ogólnopolskich partii. Na wynik 
istotny wpływ ma najpewniej grupa wyborców, którzy na pewno nie zagłosują na 
kandydata konkurencyjnej partii, przenosząc swoje poparcie dla kandydata ugru-
powania lokalnego, jeśli nie ma w II turze kandydata z popieranego przez nich 
ugrupowania. Mamy zatem dwie jednoznaczne przewagi, które razem tworzą bar-
dzo wyraźny impuls na rzecz inkumbentów, będących kandydatami ugrupowań 
lokalnych. W wypadku walki z pretendentem z ugrupowania ogólnokrajowego 
inkumbent popierany przez ugrupowanie lokalne może w efekcie liczyć na pra-
wie trzydziestoprocentową przewagę nad swoim przeciwnikiem. Są oczywiście 
przykłady, kiedy taką przewagę da się przewalczyć dzięki osobistemu wkładowi 
pretendenta i osobistej słabości inkumbenta, niemniej jednak prawie trzydziesto-
procentowa przewaga jest kolosalna. Warto przy tym zauważyć, że tworzy ona 
także barierę psychologiczną, która utrudnia zdecydowanie się na start. Podej-
mowanie ryzyka walki z tak dużą przewagą wymaga olbrzymiej determinacji. 
Jeśli zaś zważyć, że kandydowanie wymaga również zainwestowania znaczących 
środków, to skumulowany efekt takiej przewagi jest niewątpliwie bardzo istot-
nym czynnikiem w polityce lokalnej.

2.3. Wnioski z badań

Patrząc z perspektywy trzech osi wymienionych na wstępie oraz relacji po-
między rozwiązaniami instytucjonalnymi a reakcjami wyborców na takie ramy, 
można pokusić się o następujące twierdzenia. Po pierwsze, tożsamość lokalna ma 
wyraźne znaczenie w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezyden-

1 łamanie.indd   59 2012-01-18   15:01:35



60 Opcja czy osoba?

tów miast. Stanowi konkurencję w stosunku do ogólnopolskich tożsamości ideo-
wych, która w związku z antypartyjnymi nastrojami daje przewagę kandydatom, 
którzy mają taki status. Jednocześnie poparcie ogólnopolskich partii politycznych 
nie jest bez znaczenia – widać wyraźnie, że nawet jeśli nie cały elektorat ogól-
nopolskich partii, to istotna jego część kieruje się poparciem takich ugrupowań. 
Stąd wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia kandydatów 
jest – niestety – ukrywanie swojej tożsamości i unikanie identyfi kacji z partia-
mi politycznymi, przy jednoczesnym rzeczywistym ich poparciu. Taka postawa 
zaś prowadzi do zmniejszenia czytelności wyborów i do hipokryzji. Oczywiście 
dystans w stosunku do ogólnopolskich struktur organizacyjnych może być zabez-
pieczeniem przed instrumentalnym traktowaniem przez nie zdobywania władzy 
lokalnej. Niemniej jednak może być również przeszkodą we wprowadzeniu za-
bezpieczenia rzeczywistego, którym mogłaby być decentralizacja władzy w par-
tiach politycznych. Taka decentralizacja mogłaby sprzyjać traktowaniu lokalnych 
spraw jako samoistniej wartości, bez tendencji do podporządkowania ich intere-
som organizacji w działalności na poziomie ogólnokrajowym. Manewry, pole-
gające na ofi cjalnym poparciu partii udzielanym kandydatom, którzy następnie 
starają się umniejszać znaczenie tego faktu, jest też elementem, który podważa 
wiarygodność partii samych w sobie. Może to dodatkowo zmniejszać zaanga-
żowanie obywateli w sprawy publiczne, w szczególności zaś w działania takich 
partii, także na poziomie ogólnokrajowym.

Analizując problem samorządności i centralizmu, warto zwrócić uwagę na 
fakt, że sposób wybierania sejmików, w których tak dużą rolę odgrywa tożsamość 
lokalna poszczególnych powiatów, wyrażająca się w konkurencji kandydatów 
o różnej identyfi kacji, może stać w sprzeczności z budowaniem tożsamości na po-
ziomie regionalnym. Konkurencja zaś skłania do podkreślania różnic pomiędzy 
powiatami w trakcie rywalizacji i wygrywania lokalnych tożsamości przeciwko 
innym w niezdrowej rywalizacji. Takie rozwiązanie ma uboczne skutki – wyklu-
cza z systemu reprezentacji całkiem spore obszary województwa42. 

Z punktu widzenia personalizacji i relacji pomiędzy indywidualnymi kandy-
datami a tożsamościami ugrupowań politycznych pojawia się klasyczny dylemat 
działania zbiorowego. Dla całego ugrupowania ważne jest to, by mieć jak najsil-
niejszych kandydatów, odwołujących się do tożsamości lokalnych w każdej z jed-
nostek tworzących województwo. Jednocześnie z punktu widzenia pojedynczego 
kandydata zachodzi pokusa, by na etapie budowania listy osłabiać reprezenta-
cję sąsiednich powiatów, tak by zwiększyć własne szanse. Podobny dylemat stoi 
przed partiami co do kandydatów w wyborach burmistrzów i prezydentów miast. 
Budowanie znaczenia własnej organizacji i zaangażowania w jej działania ze 
strony obywateli staje w sprzeczności z szansą na sukces wyborczy, co widać we 

42  J. Flis, Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej na przykładzie Małopolski [w:] M. Stec, 
K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne, Ofi cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2010, s. 47–70.
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wspomnianym już pytaniu: Czy udzielać ofi cjalnego poparcia kandydatom mają-
cym szanse na zwycięstwo, czy też go nie udzielać? Tak czy inaczej, zarówno na 
poziomie instytucjonalnym, jak i w zachowaniach wyborczych, te dwa czynniki 
są ze sobą splecione i żaden z nich nie jest w wyraźnej przewadze, natomiast ich 
szczegółowy splot wymaga uważnego przemyślenia.
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3. Perswazja zamiast informacji?
Ewolucja roli mediów drukowanych

w małopolskich wyborach samorządowych

Stopień decentralizacji władzy publicznej stał się jednym z podstawowych 
mierników współczesnych demokracji. Instytucjonalny transfer uprawnień od 
państwa w dół, odgórne ustalenie kompetencji jednostek samorządu terytorialne-
go na obszarze ich działania czy prawne i fi nansowe zabezpieczenie samodziel-
ności władzy lokalnej przez państwo nie gwarantują jednak jeszcze rzeczywi-
stej decentralizacji. Niezbędnym elementem tego procesu jest aktywne i dojrzałe 
uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym i samo-
dzielne budowanie przez nich struktur władzy. 

Jeśli zatem o kondycji i stanie nowoczesnego państwa świadczy poziom zaan-
gażowania obywateli w sprawy publiczne, to samorząd terytorialny można uznać 
za fi lar demokracji. Stanowi on bowiem jedyną w swoim rodzaju szkołę myśle-
nia i działania obywatelskiego. Mieszkańcy danego terytorium komunikują się 
i organizują, aby przejąć zadania administracji publicznej w imię zaspokojenia 
lokalnych potrzeb43. Niezbędnym elementem tych relacji jest lokalna komunika-
cja polityczna, rozumiana najprościej jako proces wzajemnej wymiany informacji 
między lokalnymi aktorami politycznymi, mediami i obywatelami44. 

Jednocześnie, komunikacja polityczna dokonująca się na płaszczyźnie lokal-
nej, choć charakteryzuje się określonym stopniem homogeniczności i autonomii, 
jest integralną częścią ogólnokrajowego procesu komunikacji politycznej, po-
nieważ struktury samorządu terytorialnego są częścią sytemu politycznego pań-
stwa. I chociaż władza samorządowa cieszy się dużą samodzielnością i swobodą, 
to nie posiada ona jednak atrybutu pełnej suwerenności, jest zawsze w jakimś 
stopniu podporządkowana państwu (centralnym organom władzy) i musi działać 

43  M. Bankowicz, Wstęp, czyli kilka uwag o samorządzie i władzy lokalnej [w:] J. Lewicki, 
J. Olech, 10 lat reformy samorządowej w Polsce – doświadczenia i wyzwania, Instytut Multimedial-
ny, Kraków 2011, s. 8.

44  M. Haller, Lokale Kommunikation [w:] G. Bentele, H. Brosius, O. Jarren (red.), Öffentliche 
Kommunikation. Handbuch Kommunikations- und Mediengesellschaft, Westdeutscher Verlag, Wies-
baden 2003, s. 578.
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w wyznaczonych jej ramach prawnych. W tym sensie relacje władzy na pozio-
mie ogólnokrajowym i lokalnym wzajemnie się przenikają, podobnie jak procesy 
komunikacji politycznej, umożliwiające zaistnienie tych relacji. Decyzje podej-
mowane na obszarze jednostek samorządów terytorialnych, w znacznej mierze 
upubliczniane i komentowane przez media regionalne i lokalne, mają wpływ na 
sposób postrzegania polityki przez lokalne opinie publiczne. Nastroje społeczne 
na poziomie lokalnym mogą z kolei determinować nastawienie całego społeczeń-
stwa do konkretnych zjawisk, instytucji, relacji czy sytuacji na poziomie polityki 
ogólnokrajowej. 

Sprawdzianem funkcjonowania władzy publicznej na jej najniższych szczeb-
lach, a równocześnie okazją do prowadzenia cyklicznych badań nad różnymi 
aspektami relacji między podmiotami politycznymi, mediami a obywatelami na 
poziomie lokalnym, są wybory samorządowe. Z jednej strony, legitymizują one 
władzę w województwie, powiecie czy gminie, świadczą o politycznej aktyw-
ności społeczności lokalnej, integrują obywateli wokół określonych podmiotów 
polityki, programów, wartości, konsolidują ich wokół liderów czy strategii roz-
woju miast i wsi. Z drugiej, są barometrem nastrojów społecznych i wskaźni-
kiem poparcia dla ogólnokrajowych podmiotów politycznych, przede wszystkim 
partii. 

Co więcej, samorządowa kampania wyborcza wzmacnia także znaczenie me-
diów regionalnych i lokalnych, które są o wiele bardziej zaangażowane w prob-
lemy małych społeczności od mediów ogólnokrajowych. Zainteresowanie me-
diów elektronicznych wzbudza praktycznie wyłącznie rywalizacja kandydatów 
na prezydentów największych miast i strategie partyjne mające na celu zdobycie 
maksymalnej liczby miejsc w sejmikach wojewódzkich. Poza tym, w odniesie-
niu do przekazu treści politycznych, gazety codzienne posiadają pewną prze-
wagę nad mediami elektronicznymi, których przekaz charakteryzuje się zwykle 
wyższym udziałem treści rozrywkowych45. Także stosunkowo niski stopień in-
formatyzacji niewielkich miast i wsi sprawia, że obok coraz silniej rozwijającej 
się prasy lokalnej i sublokalnej, dzienniki regionalne pozostają głównym ośrod-
kiem mediatyzacji polityki, a co za tym idzie i aktorem lokalnej komunikacji 
politycznej w odniesieniu do wyborów samorządowych. Stąd niezwykle ważna 
jest systematyczna analiza typów zachowań regionalnych dzienników opinio-
twórczych w okresie kampanii samorządowych i identyfi kacja pełnionych przez 
nie funkcji w odniesieniu do wyborów na poziomie lokalnym. W tym rozdziale 
prezentowane są wyniki tego typu badań dotyczących zachowań krakowskich 
dzienników regionalnych w odniesieniu do wyborów samorządowych w 2006 
i 2010 roku.

45  R. Schulz, Nutzung von Zeitungen und Zeitschriften [w:] J. Wilke (red.), Mediengeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, s. 406–421. 
Autor zwraca również uwagę, że w sytuacji kiedy wzrasta poczucie zdezorientowania wśród człon-
ków społeczeństwa, zwiększa się zapotrzebowanie na przekaz informacyjny mediów drukowanych, 
a w szczególności tzw. artykułów wstępnych (niem. Leitartikel).
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3.1. Założenia badawcze 

Współczesne media masowe spełniają, obok klasycznej funkcji informacyj-
nej, czyli pośrednika pomiędzy poziomem aktorów politycznych a społeczeń-
stwem, również cały szereg innych ról46. Funkcje te są dzisiaj niezwykle złożone 
i rozbudowane, a analizować można je na następujących poziomach: m ik ro  – 
poz iomie  j ednos tk i  (m.in. funkcje: informacyjna, orientacyjna, edukacyj-
na, „doradcy”, integracyjna, interakcji społecznej, politycznego współuczestnic-
twa); mezo  –  poz iomie  o rgan i zac j i  (m.in. funkcje: artykulacji interesów, 
potrzeb społecznych oraz krytyki i kontroli, a także nośnika reklam47); mak ro 
–  poz iomie  spo ł eczeńs twa  (m.in. funkcje: tworzenia opinii publicznej, 
forum debaty społecznej, „rynku opinii”, Agenda-Setting, Agenda-Building)48. 
Obserwując kampanię samorządową w 2006 roku w województwie małopolskim 
i przyjmując, że regionalne media drukowane zachowują w niej pierwszoplanową 
rolę jako narzędzie mediatyzacji polityki, za kwestię kluczową – w podjętych 
badaniach – przyjęto ustalenie, które z tych funkcji dominowały w podejmowa-
nych przez nie działaniach komunikacyjnych w odniesieniu do wyborów samo-
rządowych49. Analiza zawartości przeprowadzona w roku 2010 w odniesieniu do 
przekazu tych samych mediów drukowanych pozwoliła natomiast na ustalenie, 
czy i w jakim zakresie media te przyjęły na siebie nowe zadania komunikacyjne, 
zmieniły swoją strategię informacyjną lub też pozostały wierne swojej postawie 
z roku 2006. W tym zakresie przeprowadzone badania posiadają charakter uni-
katowy.

W trakcie badań przeprowadzono ilościową i jakościową analizę porównaw-
czą przekazu małopolskich dzienników regionalnych „Gazety Krakowskiej”, od 
2007 roku ukazującej się pod nazwą „Polska Gazeta Krakowska”, „Dziennika 
Polskiego” oraz krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej” w zakresie sposo-
bu prezentacji poszczególnych ugrupowań politycznych, małopolskich wyborów 
samorządowych oraz prezydenckiej kampanii wyborczej w Krakowie w latach 

46  W. Schulz, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na 
temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
W kontekście niniejszych badań bardzo interesujący jest zwłaszcza rozdział poświęcony roli mediów 
w wyborach politycznych: s. 127–166.

47  Co stanowi niezwykle ważny element poprawnego funkcjonowania wolnego rynku.
48  Patrz W. Schulz, Grundkurs Medien SoSe 2001, Massenmedien in der Gesellschaf, www.

wiso.uni-erlangen.de/WiSo/Sozw/kommpol/lehre_kowi_total.html, s. 10 (dostęp: 10.05.2001).
49  Wyniki badań przeprowadzonych w 2006 roku zostały przedstawione w artykule autorstwa 

Agnieszki Hess i Agnieszki Szymańskiej pt. Medialny obraz wyborów samorządowych na przykła-
dzie krakowskich gazet lokalnych [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście me-
diów i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. Patrz także: A. Szymań-
ska, Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle 
publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4, oraz A. Hess, Upartyj-
nienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne 
w przekazie „Gazety Krakowskiej” w kampanii samorządowej w 2006 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 
2010, nr 1–2.
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2006 i 2010, a także analizę typów zachowań codziennej prasy regionalnej w za-
kresie komunikacji politycznej dotyczącej wyborów samorządowych. 

W badaniach zastosowano klucz kategoryzacyjny (por. tabela 8) uwzględ-
niający następujące kategorie tematyczne: p rocedu ry  wyborcze  [PC], 
s t r a t eg i e  wyborcze  [SW], s y lwe tk i  kandyda tów  [SK], s t r a t eg i e 
p romocy jne  [PR], akc j e  gaze ty  [A], a f e ry  z  udz i a ł em kandyda -
t ó w  [AF] oraz kategorię i nne  [Inne]. Zakres tematyczny kategorii p rocedu -
ry  wyborcze  [PC] obejmował m.in. publikacje zawierające ogólne informacje 
o wyborach, liczbie wybieranych radnych, procedurach wybierania poszczegól-
nych władz i głosowania, ordynacji wyborczej, jej nowelizacji, a także sposobach 
rejestracji komitetów wyborczych, list kandydatów, terminów ich rejestracji, blo-
kowania list przez różne komitety itp. Do kategorii s t r a t eg i e  wyborcze  [SW] 
kwalifi kowano publikacje dotyczące sposobów umieszczania poszczególnych 
kandydatów na listach, taktyk wyborczych partii, zasad dotyczących rywalizacji, 
założeń i celów politycznych partii, spekulacji dziennikarzy na temat taktyk par-
tyjnych itd. Kategoria s y lw e tk i  kandyda tów  [SK] obejmowała natomiast 
teksty, które prezentowały konkretnych kandydatów, przytaczały bądź komen-
towały ich biografi e. W kategorii s t r a t eg i e  p romocy jne  [PR] uwzględnia-
no publikacje odnoszące się bezpośrednio do prowadzonej kampanii wyborczej, 
oceny kampanii w ogóle, sposobów prowadzenia kampanii, używanych przez 
kandydatów i partie narzędzi oraz form promocji, haseł wyborczych, także haseł 
programowych. A k c j e  gaze ty  [A] obejmowały publikacje zawierające infor-
macje na temat sondaży zamówionych lub przeprowadzanych przez redakcje, or-
ganizowanych przez nie sond internetowych, sond SMS-owych oraz o ich wyni-
ków, a także wszelkich innych inicjatyw aktywizujących czytelników. Kategoria 
a f e ry  z  udz i a ł em kandyda tów  [AF] obejmowała publikacje prezentujące 
sytuacje wszelkich ewentualnych nadużyć i podejrzeń, a także takich okoliczno-
ści związanych z wyborami, które budzą kontrowersje. Ostatnia kategoria i nne 
[Inne] dotyczyła publikacji, które zasadniczo dotyczyły innych kwestii niż wybo-
ry samorządowe, jednak zawierały wzmiankę na ich temat.

Stworzono także kategorie odnoszące się do prezentacji poziomów rywali-
zacji, zgodnie ze strukturą jednostek samorządu terytorialnego i wybieranych 
w nich władz: wybory  ogó ln i e  [WB], wybo ry  p r ezyden tów  [PREZ], 
bu rmi s t r zów [B], wó j t ów  [WT], do s e jmiku  wo jewódzk i ego  [SW], 
r ad  mia s t  [RM], r ad  powia tów  [RP], r ad  gmin  [RG], r ad  dz i e ln i co -
wych  [RD]50.

W odniesieniu do analizy typów zachowań prasy lokalnej (w tym wypadku 
prasy krakowskiej) wobec wyborów samorządowych 2010 roku zastosowano to 
samo narzędzie pomiaru, którego używano w odniesieniu do wyborczego przeka-

50  Ze względu na różny termin wyborów do rad dzielnic i pozostałych organów władzy samo-
rządowej w wyborach lokalnych w 2010 roku, w badaniach w tymże roku kategoria ta występowała 
marginalnie, została jednak zachowana ze względu na poprawność metodologiczną. 
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zu krakowskich dzienników w 2006 roku. Obejmowało ono następujące kryteria 
analizy, pełniące funkcję wskaźników zróżnicowania dyskursu medialnego:

1. ilościowy udział publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej 
o charakterze czysto informacyjnym (czyli liczba publikacji wyróżnionych 
w kategorii tematycznej: PROCEDURY WYBORCZE);

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, zwią-
zanych tematycznie z wyborami samorządowymi (kategoria tematyczna: 
AFERY);

5. ilościowy udział publikacji dotyczących inicjatyw aktywizujących czytel-
ników/wyborców do zainteresowania się lub udziału w małopolskich wy-
borach samorządowych (kategoria tematyczna: AKCJE51).

Uzyskane na tym etapie analizy wyniki pozwoliły na porównanie typów za-
chowań badanej prasy w roku 2006 i cztery lata później. 

W odniesieniu do analizy jakościowej przekazu badanych dzienników w roku 
2010 przed rozpoczęciem badań przyjęto ponadto trzy podstawowe hipotezy ba-

51  Ten wskaźnik został minimalnie zmodyfi kowany. Ze względu na małą liczbę tego typu ini-
cjatyw w wypadku pierwszych wyborów objętych badaniem, w 2006 roku, rolę wskaźnika najlepiej 
spełniała liczba tych inicjatyw. W roku 2010 nie tylko wzrosła liczba samych inicjatyw, ale również 
aktywność komunikacyjna redakcji badanych gazet, które na swych łamach systematycznie infor-
mowały i przypominały o nich swoim czytelnikom. Dlatego w odniesieniu do kampanii 2010 roku 
lepszym wskaźnikiem różnicującym dyskurs mediów stał się odsetek publikacji poświęconych tema-
tyce inicjatyw aktywizujących czytelników.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...
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Tabela 8. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego w badaniach

Źródło: opracowanie własne.
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dawcze, z których pierwsza [H1] zakładała, że media będą wykazywać skłonność 
do prezentowania kandydatów pretendujących do stanowiska prezydenta miasta 
Krakowa jako przedstawicieli określonej partii politycznej, kandydata starające-
go się o reelekcję natomiast jako obecnego prezydenta (schemat tła prezentacji: 
pretendent = partia / inkumbent = stanowisko). Zgodnie z hipotezą drugą [H2], 
również dotyczącą wyborów prezydenckich, w przekazie badanych mediów miał 
być prezentowany model rywalizacji, wedle którego realne szanse na pokonanie 
inkumbenta mają jedynie kandydaci posiadający poparcie dużej partii parlamen-
tarnej. Ostatnia, trzecia hipoteza badawcza [H3] odnosiła się do sposobu prezen-
tacji wyborów samorządowych w ogóle i zakładała, że media będą wykazywać 
tendencję do dychotomicznego przedstawiania aktorów politycznych, tj. będą 
przeciwstawiać „dobrym” inicjatywom samorządowców „złe” inicjatywy przed-
stawicieli partii politycznych (schemat prezentacji: samorządowy = obywatelski/ 
partyjny = polityczny). Ze względu na przyjęte hipotezy badawcze [H1 i H2], 
w badaniach przekazu krakowskich dzienników regionalnych na temat samorzą-
dowej kampanii wyborczej z 2010 roku celowe stało się stworzenie dodatkowych 
kategorii odnoszących się do sposobu prezentacji kandydatów w odniesieniu do 
wyborów prezydenta miasta Krakowa. I tak w kluczu badawczym wyróżniono 
kategorie: inkumbenta [IN], czyli kandydata, który walczył w wyborach o re-
elekcję na piastowane obecnie stanowisko, kandydata dużej ogólnopolskiej partii 
[KP] parlamentarnej, który posiadał jej ofi cjalne poparcie (bez względu na to, czy 
był jej członkiem, czy nie) oraz kandydata „bezpartyjnego” [BP], tzn. nieposiada-
jącego poparcia dużej ogólnopolskiej partii parlamentarnej.

3.2. Dobór próby

Małopolska jest jednym z największych w kraju regionalnych rynków me-
dialnych, na którym lokalne tytuły rywalizują z prasą ogólnopolską. Przez kilka 
dekad należała ona do tzw. regionów trzytytułowych, który to region wyróżnia-
ły ponadto: poziom sprzedaży i zasięg czytelnictwa oraz nietypowa struktura 
własności52. Jeśli chodzi o zasięg czytelnictwa, można zaryzykować stwierdze-
nie, że jeszcze w okresie wyborów samorządowych w 2006 roku w Małopolsce 
utrzymywał się, ukształtowany w okresie PRL, podział między czytaną w terenie 
„Gazetą Krakowską” oraz inteligenckim „Dziennikiem Polskim”. Równolegle 
do nich funkcjonował krakowski dodatek ogólnopolskiej „Gazety Wyborczej”, 

52  Rynek polskich dzienników regionalnych praktycznie podzieliły między siebie dwa kon-
cerny: grupa Polskapresse (polska fi lia niemieckiej Verlagsgruppe Passau) oraz Orkla Press Polska, 
która w lecie 2006 roku została przejęta przez brytyjski fundusz Mecom i działa obecnie pod szyl-
dem spółki Media Regionalne. Do grupy Polskapresse należy „Gazeta Krakowska”. Tymczasem aż 
do lipca 2011 roku „Dziennik Polski” pozostawał niezależny (Polskapresse posiadała jedynie 25% 
udziałów w spółce). W grupie niezależnych, niezwiązanych z żadną z wyżej wymienionych dwóch 
grup wydawniczych, obok „Dziennika Polskiego”, pozostawało jedynie siedem tytułów. 
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który na dobre stał się elementem medialnego krajobrazu miasta, konkurującym 
o lokalnych czytelników z prasą regionalną. Od ostatnich wyborów samorzą-
dowych struktura małopolskiego rynku mediów drukowanych uległa natomiast 
zasadniczej zmianie. Analiza zawartości przeprowadzona została w odniesieniu 
do przekazu trzech tytułów prasowych, tzn. „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika 
Polskiego” oraz krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”. 

„Gazeta Krakowska” jest dziennikiem regionalnym, istniejącym na krakow-
skim rynku prasowym od 1949 roku. W 2006 roku jej średni nakład jednorazowy 
wynosił 44,3 tys. egzemplarzy, a sprzedaż osiągała poziom 30,9 tys. egzempla-
rzy53. W tymże roku gazeta ta była kupowana głównie poza Krakowem, a na tere-
nie 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 (22,96%54). 15 października 2007 roku „Gazeta Krakowska” została włą-
czona do ogólnopolskiego passauerowskiego projektu stworzonego we współ-
pracy z londyńskim „The Times” i zaczęła się ukazywać pod nazwą „Polska Ga-
zeta Krakowska”55. Zmienił się układ, struktura podziału treści i wygląd tytułu. 
Obecnie „GK” składa się z podstawowych działów, tj. „Fakty 24/Polska”, „Fakty 
24/Świat”, „Fakty 24/Kraków”, „Fakty 24/wokół Krakowa”. Po pierwszych suk-
cesach projekt w skali kraju zakończył się fi askiem, pozostało dziewięć spośród 
osiemnastu wydań, w tym „PGK”. Tytuł w obecnym kształcie bardziej przypomi-
na układ gazety ogólnopolskiej (np. „Gazety Wyborczej”) z rozbudowaną częścią 
o charakterze lokalnym. W listopadzie 2010 roku średni nakład jednorazowy ty-
tułu „Polska Gazeta Krakowska” wynosił 37,2 tys., a sprzedaż 26,4 tys. egzem-
plarzy56.

„Dziennik Polski” jest najstarszym tytułem pośród gazet objętych analizą, 
a także najstarszym w Małopolsce. 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 na-
zwa została zmieniona na obecną57. „Dziennik Polski” jest tytułem codziennym, 
kolportowanym głównie na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, 
a także regionu rzeszowskiego. Pismo to dociera również do wszystkich więk-
szych miast Polski. W 2006 roku średni jednorazowy nakład „Dziennika Pol-
skiego” wynosił 75,5 tys. egzemplarzy (wydanie niedzielne: 14,4 tys.), zaś sprze-

53  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 roku, www.
zkdp.pl (dostęp: 8.03.2007).

54  „Press” 2007, nr 3, s. 112. Dane za okres od lipca do grudnia 2006 roku. 
55  Projekt zakładał, że tytuły w dużej mierze będą redagowane centralnie i będą pokrywały teren 

całej Polski, ale zarejestrowane będą jako 18 dzienników regionalnych. 
56  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą listopada 2010 roku, www.zkdp.

pl (dostęp: 12.03.2011).
57  Zob. Z. Bajka, Dziennik Polski. Historia prasy polskiej, dodatek do miesięcznika „Press” 

2003, nr 1.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

1 łamanie.indd   69 2012-01-18   15:01:36



70 Opcja czy osoba?

daż 50,5 tys. egzemplarzy (wydanie niedzielne: 7 tys.), co plasowało go przed 
„Gazetą Krakowską”58. Ustępował jej jednak nieznacznie w kwestii poczytno-
ści, osiągając wynik 21,57%59. „Dziennik Polski”, wydawany przez spółkę Polski 
Dom Medialny należącą do wydawnictwa Jagiellonia60, w ostatnich latach syste-
matycznie tracił jednak czytelników i popadał w coraz większe kłopoty fi nanso-
we. W listopadzie 2010 roku jego średni, jednorazowy nakład spadł do 56,5 tys., 
a sprzedaż do 38,3 tys. egzemplarzy61. Ostatecznie, po trwających niemal dekadę 
staraniach, grupa Polskapresse kupiła od wydawnictwa Jagiellonia spółkę Polski 
Dom Medialny. Tym samym „Dziennik Polski” stał się, obok pisma „Polska Ga-
zeta Krakowska”, drugim tytułem w rękach tego koncernu w Krakowie. 

„Gazeta Wyborcza” jest najmłodszym dziennikiem pośród objętych analizą. 
To tytuł ogólnopolski, który powstał w 1989 roku jako platforma pierwszych de-
mokratycznych wyborów do parlamentu. Pierwszy numer „Gazety Wyborczej” 
ukazał się 8 maja 1989 roku w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i liczył osiem 
stron62. Już w połowie lat 90. ubiegłego wieku nastąpił tzw. zwrot dzienników 
ogólnopolskich w stronę lokalności. Zjawisko to było reakcją na nasilającą się 
konkurencję i załamanie sprzedaży na rynku krajowym. Daleko posuniętą de-
centralizację w poszukiwaniu nowych rynków czytelniczych umożliwiły me-
diom drukowanym zdobycze techniki i postęp w poligrafi i. „Gazeta Wyborcza” 
najszybciej doceniła trend ku lokalności, budując z czasem ponad dwadzieścia 
oddziałów we wszystkich dawnych miastach wojewódzkich i zabierając czytelni-
ków tamtejszej prasie regionalnej. Nie mając jednak struktur na niższych szczeb-
lach podziału administracyjnego kraju, pozostawiła to pole gazetom regionalnym 
i lokalnym63. Dzięki swoim regionalnym mutacjom „GW” ma unikalną strukturę 
dziennika łączącego wiadomości i ogłoszenia o charakterze ogólnopolskim oraz 
lokalnym64. W 2006 roku jej nakład w Polsce osiągał poziom 601,7 tys. egzem-
plarzy, a sprzedaż wynosiła 445,3 tys. egzemplarzy65. W listopadzie 2010 roku 
nakład „GW” wynosił 442,8 tys., a sprzedaż 301,1 tys. egzemplarzy66. Średnie 
jednorazowe rozpowszechnianie „GW” w województwie małopolskim w listopa-

58  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 roku, www.
zkdp.pl (dostęp: 8.03.2007).

59  „Press” 2007, nr 3, s. 112. Dane za okres od lipca do grudnia 2006 roku. 
60  Grupa Polskapresse miała 25% udziału w spółce.
61  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą listopada 2010 roku, www.zkdp.

pl (dostęp: 12.03.2011).
62  Superbrands POLSKA. Czołowe marki na polskim rynku – 2005, t. I, Superbrands Ltd., War-

szawa 2005, s. 52.
63  W. Kolasa, Gazeta Krakowska na tle małopolskiej prasy regionalnej 1989–2000, s. 21–22, 

http://fi dkar.wbp.krakow.pl/fi dkar/temp/ap_mat/dziennikar/02/03_kolasa_gazeta_krakowska_na_
tle_malopolskiej_prasy_regionalnej.pdf (dostęp: 15.02.2011).

64  Por. www.gazeta.pl (dostęp: 8.03.2007).
65  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą III kwartału 2006 r., www.zkdp.

pl (dostęp: 8.03.2007).
66  Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczą listopada 2010 r., www.zkdp.pl 

(dostęp: 12.03.2011).
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dzie 2006 roku wynosiło 33,6 tys., a w miesiącu wyborów w 2010 roku 24,4 tys. 
egzemplarzy.

3.3. Ramy czasowe badań

W roku 2006 analiza zawartości przekazu badanych dzienników objęła w su-
mie 711 jednostek wypowiedzi prasowej, zamieszczonych na łamach 187 wydań 
gazet, które ukazały się w okresie od 1 września do 12 listopada 2006 roku, czy-
li okresie ostatnich dziesięciu tygodni przed terminem I tury przeprowadzonych 
wyborów samorządowych. Z uwagi na znacznie intensywniejsze natężenie prze-
kazu w roku 2010 w porównaniu do roku 2006, na co wskazywały wyniki badań 
pilotażowych, oraz ograniczenia wynikające z możliwych do poniesienia nakła-
dów badawczych, analiza zawartości przekazu przeprowadzona w roku 2010 ob-
jęła w sumie 412 jednostek wypowiedzi prasowej, opublikowanych na łamach 
sześćdziesięciu wydań badanych dzienników, które ukazały się między 27 paź-
dziernika a 20/21 listopada 2010 roku, to znaczy w okresie trzech i pół tygodnia 
przed datą wyborów i dotyczyła dwudziestu wydań każdej z gazet. Szczegółowe 
dane dotyczące wielkości próby zawiera tabela 9.

Tabela 9. Wielkość próby

Źródło: opracowanie własne

Zakres czasowy obu analiz jest odmienny i pozwala na porównanie ich wyni-
ków ilościowych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, tj. w odniesieniu do 
okresu trzech i pół tygodnia przed datą głosowań (I turą wyborów 2006 i 2010 
roku). W kontekście analizy jakościowej nadal jednak pozwala on na porównanie 
przyjętych przez badane media strategii komunikacyjnych w odniesieniu do wy-
borów samorządowych, a także typów zachowań prasy lokalnej w tym aspekcie 
komunikacji politycznej. 

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

„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
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3.4. Przebieg badań

W 2006 roku wszystkie objęte badaniem tytuły prasowe podejmowały na 
swych łamach tematykę wyborczą z podobnym natężeniem, które wzrastało 
w miarę zbliżającego się terminu wyborów (por. wykres 3). Natężenie przekazu 
dotyczącego samorządowej kampanii wyborczej w roku 2010 wykazuje względ-
nie podobny przebieg (por. wykres 4), tzn. – podobnie jak w 2006 roku – również 
w czasie trwania ostatniej samorządowej kampanii wyborczej wzrost liczby pub-
likacji związanych tematycznie z wyborami samorządowymi przebiega, w miarę 
zbliżania się ich terminu, we wszystkich trzech pismach względnie symetrycz-
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Wykres 3. Rozkład czasowy liczby publikacji dotyczących kampanii wyborczej w 2006 roku

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Rozkład czasowy liczby publikacji dotyczących kampanii wyborczej w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

1 łamanie.indd   72 2012-01-18   15:01:36



73

nie (ostatnim wydaniem, które objęła próba badawcza, było wydanie sobotnio-
-niedzielne 20/21 listopada 2010 roku, tj. czas obowiązywania ciszy wybor-
czej, stąd tak wyraźny spadek liczby publikacji w odniesieniu do tego wydania). 
W 2010 roku uwagę zwracają jedynie większe, w stosunku do dwóch pozostałych 
tytułów prasowych, wahania liczby publikacji w przypadku „Gazety Krakow-
skiej”, zwłaszcza w pierwszych tygodniach kampanii. 

Wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku pokazują również, że w przy-
padku przeprowadzonej w tymże roku kampanii samorządowej największą liczbę 
publikacji o tematyce wyborczej zamieścił na swych łamach „Dziennik Polski”, 
podczas kiedy w 2006 roku liderką pod tym względem była „Gazeta Krakowska”. 
Szczegółowe dane dotyczące liczby wyróżnionych w trakcie analizy jednostek 
wypowiedzi prasowych związanych tematycznie z wyborami samorządowymi 
zawiera tabela 10.

Tabela 10. Liczba publikacji dotyczących kampanii wyborczej w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

lp. data wydania „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik 
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

1 27.10 2 4 3
2 28.10 13 3 3
3 29.10 9 5 3
4 30–31.10–1.11 2 3 1
5 2.11 3 2 2
6 3.11 3 9 5
7 4.11 9 3 1
8 5.11 11 9 5
9 6–7.11 1 3 2

10 8.11 6 11 4
11 9.11 8 8 2
12 10–11.11 7 1 4
13 12.11 5 8 7
14 13–14.11 5 9 7
15 15.11 11 8 10
16 16.11 11 10 9
17 17.11 10 14 9
18 18.11 9 12 12
19 19.11 19 32 14
20* 20–21.11 2 5 4

suma 146 159 107

* wydanie ukazało się w terminie obowiązywania ciszy wyborczej
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Analogicznie do wyników badań uzyskanych w roku 2006, porównywalna 
jest jednak wyłącznie nominalna liczba publikacji związanych z tematyką wybor-
czą, tradycyjnie nieco niższa w przypadku „Gazety Wyborczej”, jako że analizą 
objęto wyłącznie krakowski dodatek „Gazety Wyborczej”, ograniczony objętoś-
ciowo w porównaniu z pełnym wydaniem gazety67. Po uwzględnieniu zastosowa-
nych w badaniach kryteriów analizy, czyli natężenia przekazu w odniesieniu do 
określonej tematyki związanej z wyborami samorządowymi, płaszczyzn rywali-
zacji wyborczej, założonych hipotez badawczych oraz publikacji zawierających 
jednoznaczną ocenę relacjonowanych wydarzeń, w przekazie badanych mediów 
dają się wyróżnić istotne różnice w sposobie prezentacji tematu wyborów.

Tabela 11. Publikacje wyróżnione w 2010 roku w kategorii tematycznej
p r o c e d u r y  w y b o r c z e

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Odsetek publikacji wyróżnionych w 2006 i 2010 roku w kategorii tematycznej 
p r o c e d u r y  w y b o r c z e68

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań zaprezentowane w tabeli 11, dotyczące ilościowego udziału 
publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej o charakterze czysto in-
formacyjnym (tzn. publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej p rocedu ry 
wyborcze  [PC]), pokazują, że najwyższy ich odsetek uzyskano w odniesieniu 

67  Analizę dodatku prowadzono natomiast w odniesieniu do tych samych ram czasowych, co 
w przypadku pozostałych tytułów prasowych objętych badaniem. 

68  Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 dotyczył dłuższego okresu ba-
dawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. Liczba publikacji n za rok 2010 – 
jw. W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204.

tytuł prasowy „Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

liczba publikacji 
ogółem 146 159 107

liczba publikacji
w kategorii PC % 16 11% 33 21% 16 15%

tytuł prasowy „Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

rok badań 2006 2010 2006 2010 2006 2010
odsetek publikacji

w kategorii PC 14,5% 11% 37% 21% 7% 15%
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do przekazu „Dziennika Polskiego”, w którym co piąta publikacja miała cha-
rakter informacyjny. Kategorii tematycznej p rocedu ry  wyborcze  dotyczyła 
jednocześnie mniej więcej co szósta publikacja krakowskiego dodatku „Gazety 
Wyborczej”. W wypadku „Gazety Krakowskiej” wynik taki uzyskano już tylko 
dla co dziesiątej publikacji. 

Ciekawe spostrzeżenia przynosi porównanie rezultatów analizy z roku 2010 
z wynikami analizy przekazu krakowskich dzienników uzyskanych w odniesieniu 
do poprzednich wyborów samorządowych (por. tabela 12). 

Po pierwsze, pokazują one, że „Dziennik Polski” utrzymał co prawda pozycję 
lidera w zakresie informacji na temat wyborów, jednak odsetek publikacji o cha-
rakterze czysto informacyjnym na jego łamach wyraźnie (o blisko połowę!) spadł 
w porównaniu do roku 2006. Po drugie, o ponad połowę wzrosła częstotliwość tej 
kategorii publikacji w „Gazecie Wyborczej”, dzięki czemu jej dodatek krakow-
ski wyprzedził pod tym względem przekaz „Gazety Krakowskiej”, w której rów-
nież zanotowano spadek liczby publikacji w kategorii tematycznej p rocedu ry 
wyborcze. Zatem wyniki analizy dwóch z trzech objętych badaniem dzienni-
ków wskazują, że w 2010 roku krakowskie media drukowane w mniejszym niż 
uprzednio zakresie mogły stanowić dla swoich czytelników-wyborców źródło in-
formacji na temat samorządowych procedur wyborczych.

Dopełniającym wskaźnikiem waloru informacyjności przekazu krakowskich 
dzienników w odniesieniu do ich publikacji na temat wyborów samorządowych 
może być również liczba tekstów dotyczących poszczególnych płaszczyzn rywa-
lizacji wyborczej (por. wykres 5). 

Wykres 5. Liczba publikacji na temat wyborów do poszczególnych instytucji
samorządu lokalnego w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.
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Jak pokazują uzyskane wyniki badań, w 2010 roku największym zaintereso-
waniem krakowskiej prasy codziennej cieszyły się zdecydowanie wybory na sta-
nowisko prezydenta miasta Krakowa, a następnie do Rady Miasta Krakowa, nieco 
mniejszym do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zdecydowanie mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się natomiast wybory na prezydentów innych miast 
(w tym miast w województwie), burmistrzów, wójtów oraz do rad powiatów 
i gmin. Stosunkowo największym zainteresowaniem wyborami do tych instytucji 
zainteresowany był zespół redakcyjny „Gazety Krakowskiej”, natomiast najwy-
raźniej tę dysproporcję zainteresowania widać na łamach krakowskiego dodatku 
„Gazety Wyborczej”.

Ta dysproporcja w zainteresowaniu objętych badaniem tytułów prasowych 
wyborami do poszczególnych instytucji samorządu terytorialnego staje się jesz-
cze bardziej widoczna, jeśli uzyskane dane analizować w kontekście natężenia 
przekazu. Po przeliczeniu uzyskanych danych na wartości procentowe, okazuje 
się bowiem, że ponad 40% przekazu „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Pol-
skiego” oraz blisko 70% przekazu „Gazety Wyborczej”, dotyczącego wyborów 
samorządowych, zawierało odniesienie do wyborów na stanowisko prezydenta 
miasta Krakowa. Szczegółowe dane zawiera tabela 13.

Tabela 13. Natężenie publikacji poświęconych poszczególnym szczeblom władzy
samorządowej w 2010 roku69

Źródło: opracowanie własne.

Jednocześnie uzyskane w trakcie badań w 2010 roku dane pokazują, że zainte-
resowanie krakowskich dzienników tą płaszczyzną rywalizacji politycznej w kon-

69  Jeden tekst mógł zawierać informacje dotyczące wyborów do więcej niż jednego szczebla 
władzy lokalnej, dlatego wyniki nie sumują się do 100%. Dla „Gazety Krakowskiej” n=146, dla 
„Dziennika Polskiego” n=159, dla „Gazety Wyborczej” n=107. Wartości w procentach podane są 
w zaokrągleniu.

przekazów

płaszczyzna
konkurencji wyborczej

„Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik 
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba % liczba % liczba % 

wybory prezydenta miasta Krakowa 61 42 70 44 74 69
wybory prezydentów innych miast województwa 7 5 9 6 3 3
wybory burmistrzów 20 14 8 5 2 2
wybory wójtów 15 10 10 6 1 1
wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 19 13 24 15 13 12
wybory do Rady Miasta Krakowa 22 15 31 19 21 20
wybory do Rad Powiatów WM 2 1 9 6 2 2
wybory do Rad Gmin WM 5 3 10 6 2 2
wybory do Rad Dzielnicy MK – – 3 2 2 2
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tekście wyborów samorządowych znacznie pogłębiło się w przypadku wszystkich 
trzech objętych badaniem tytułów prasowych. Prezydencka kampania wyborcza 
w Krakowie w wypadku wyborów w 2010 roku stała się blisko dwa razy częś-
ciej niż w 2006 roku tematem publikacji np. na łamach „Gazety Krakowskiej”. 
W przekazie „Dziennika Polskiego” jej frekwencja wzrosła o 12%, a w „Gazecie 
Wyborczej” o 20% (i uzyskała poziom 69%), i to pomimo to, że już w 2006 roku 
blisko połowa publikacji zamieszczonych na łamach jej krakowskiego dodatku 
dotyczyła właśnie tej płaszczyzny politycznej rywalizacji w wyborach samorzą-
dowych (por. tabela 14). Z przyczyn oczywistych powoduje to istotne ogranicze-
nie objętości przekazu na temat wyborów do innych organów władzy samorządu 
terytorialnego i co za tym idzie, coraz bardziej upodabnia przekaz mediów regio-
nalnych do przekazu mediów ogólnopolskich. W sumie świadczy to o pogłębiają-
cym się procesie akomod ac j i  polityki, także na poziomie lokalnym70.

Tabela 14. Udział procentowy publikacji dotyczących poszczególnych szczebli
władzy samorządowej w 2006 i 2010 roku71

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei wyniki analizy dotyczącej ilościowego udziału publikacji prezentują-
cych jednoznaczną pozytywną lub negatywną ocenę redakcji w odniesieniu do 
wydarzeń, o których informuje i związanych tematycznie z wyborami samorzą-
dowymi, pokazały, że najwięcej tego typu publikacji zamieszczono na łamach 

70  Zob. A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów 
samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 
3–4.

71  Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 dotyczył dłuższego okresu ba-
dawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. Liczba publikacji n za rok 2010 
jw. W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204.

rok badań

płaszczyzna
konkurencji wyborczej

„Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik 
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

2006 2010 2006 2010 2006 2010

wybory prezydenta miasta Krakowa 23 42 32 44 49 69
wybory prezydentów innych miast województwa 6 5 1 6 2 3
wybory burmistrzów 6 14 1 5 4 2
wybory wójtów 4 10 1 6 1 1
wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego 19 13 16 15 20 12
wybory do Rady Miasta Krakowa 12 15 19 19 24 20
wybory do Rad Powiatów WM 3 1 2 6 – 2
wybory do Rad Gmin WM 3 3 2 6 1 2
wybory do Rad Dzielnicy MK 1 – 9 2 1 2

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...
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„Gazety Wyborczej”. Niemal cztery z każdych dziesięciu zamieszczonych w kon-
tekście wyborów samorządowych w krakowskim dodatku „GW” tekstów zawie-
rały jednoznaczną pozytywną lub/i negatywną ocenę relacjonowanych wydarzeń. 
W odniesieniu do „Gazety Krakowskiej” taką ocenę zawierała mniej więcej co 
piąta publikacja, a na łamach „Dziennika Polskiego” co ósma. Co ciekawe, prze-
kaz gazety najczęściej wydającej jednoznaczną ocenę, tj. „Gazety Wyborczej”, 
częściej zawierał ocenę pozytywną niż negatywną (sic!). Szczegółowe wyniki 
zawiera tabela 15.

Tabela 15. Natężenie publikacji prezentujących w 2010 roku jednoznaczną pozytywną
lub negatywną ocenę72

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki badań pokazują jednocześnie, że wyborczy przekaz krakow-
skich dzienników w roku 2010 różnił się od medialnego wizerunku wyborów sa-
morządowych z roku 2006 także pod względem częstotliwości publikacji zawie-
rających jednoznaczną ocenę relacjonowanych kwestii (por. tabela 16). W 2010 
roku we wszystkich trzech objętych badaniem tytułach prasowych zmniejszył się 
bowiem, w stosunku do wyników z roku 2006, udział publikacji zawierających 
jednoznaczną ocenę. Relatywnie największa zmiana dotyczyła „Dziennika Pol-
skiego”, w którym o blisko połowę spadł udział procentowy tego rodzaju publika-
cji. W przypadku „Gazety Wyborczej” ten spadek jest co prawda nominalnie wyż-
szy (wynosi 12%), jednak nadal dotyczy bardzo wysokiego odsetka publikacji 
(38% w 2010 roku i 50% w 2006 roku wszystkich zaklasyfi kowanych do badań 
jednostek wypowiedzi prasowej). Niewielki, tzn. tylko dwuprocentowy, spadek 
odnotowano natomiast w odniesieniu do przekazu „Gazety Krakowskiej”. O kim 
jednak gazety pisały dobrze i źle w 2010 roku?

72  Niektóre wypowiedzi prasowe zawierały zarówno ocenę pozytywną, jak i negatywną (wy-
powiedzi ambiwalentne), stąd ogólna liczba nacechowanych jednostek wypowiedzi prasowej nie 
zawsze równa jest sumie tekstów nacechowanych negatywnie i pozytywnie.

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba publikacji ogółem 146 159 107
liczba publikacji 
nacechowanych 

OGÓŁEM
% 32 22% 19 12% 41 38%

liczba publikacji 
nacechowanych 
POZYTYWNIE

% 11 8% 2 1% 37 35%

liczba publikacji 
nacechowanych
NEGATYWNIE

% 21 14% 17 11% 14 13%
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Tabela 16. Odsetek publikacji zawierających jednoznaczną ocenę w przekazie
na temat wyborów samorządowych w 2006 i 2010 roku73

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od ustalenia, jak często w ogó-
le pisano o poszczególnych ugrupowaniach i formacjach politycznych. Drugim 
wskaźnikiem zastosowanym w badaniach krakowskich dzienników był ilościowy 
udział publikacji dotyczących poszczególnych partii, tzn. publikacji zawierają-
cych w swojej treści przynajmniej raz nazwę/skrót nazwy partii. Rezultaty uzy-
skane na tym etapie analizy zostały zamieszczone w tabeli 17. Uzyskane wyniki 
pokazały jednoznacznie, że największym zainteresowaniem mediów cieszyły 
się duże partie parlamentarne, tj. rządząca Platforma Obywatelska i opozycyjne 
wobec niej Prawo i Sprawiedliwość. Wysokie wyniki, choć nie w odniesieniu 
do przekazu wszystkich tytułów, uzyskał także Sojusz Lewicy Demokratycznej. 
Jednocześnie to te partie stały się także jedynym adresatem formułowanych na 
łamach badanych gazet ocen negatywnych (w sumie częściej PO niż PiS) oraz, 
choć znacznie rzadziej, pozytywnych (w sumie częściej PiS niż PO).

Co ciekawe, wyniki uzyskane w 2010 roku są dokładnym odwróceniem rezul-
tatów uzyskanych dla tych dwu ugrupowań w roku 2006, kiedy to najmniejszym 
uznaniem krakowskiej prasy cieszył się PiS (w sumie najwięcej publikacji za-
wierających negatywną ocenę), a największym PO (w sumie najwięcej publikacji 
zawierających ocenę pozytywną). Wyniki uzyskane dla poszczególnych tytułów 
prasowych ujawniają, że najwięcej negatywnych ocen na temat PO zamieszczono 
na łamach „Gazety Krakowskiej”. Równocześnie na łamach tego tytułu zamiesz-
czono największą liczbę opinii pozytywnych na temat PiS. „Dziennik Polski” 
minimalnie częściej krytykował PO i zamieścił tylko jedną pozytywnie nacecho-
waną publikację, która dotyczyła PiS. Na łamach „Gazety Wyborczej” częściej 
krytykowano natomiast PiS niż PO, w kontekście ocen pozytywnych obie partie 
uzyskały zaś ten sam wynik. W wypadku komitetów wyborczych najlepsze wy-
niki osiągnęły KW Prawica Razem Wspólnota Samorządowa (w sumie 27 wska-
zań), KW Wyborców Jacka Majchrowskiego (24 wskazania) oraz KW Wspólnota 
Małopolska (11 wskazań). Przekazy na temat żadnego z komitetów wyborczych 
nie zawierały ponadto żadnych ocen: ani negatywnych, ani pozytywnych. 

73  Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 dotyczył dłuższego okresu ba-
dawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. Liczba publikacji n za rok 2010 
jw. W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204.

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

rok badań 2006 2010 2006 2010 2006 2010
odsetek publikacji 
nacechowanych 24% 22% 22% 12% 50% 38%

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...
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Tabela 17. Liczba publikacji dotyczących poszczególnych formacji politycznych,
w tym zawierających jednoznaczną ocenę, w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne (w tabeli zostały zamieszczone wszystkie formacje, których nazwa/skrót na-
zwy przynajmniej raz pojawiły się w przynajmniej dwóch tytułach objętych badaniem).

W odniesieniu do wyborów na stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku 
przeprowadzonej analizy ustalono, że na łamach krakowskich dzienników w sumie 
najczęściej pisano na temat sprawującego wówczas ten urząd Jacka Majchrow-
skiego, czyli starającego się o reelekcję inkumbenta (w sumie 143 wskazania), 
następnie Stanisława Kracika, kandydata popieranego przez PO i sprawującego 

formacja polityczna /
komitet wyborczy

liczba publikacji
ocena jednoznacznie

negatywna pozytywna

„GK” „DzP” „GW” „GK” „DzP” „GW” „GK” „DzP” „GW”

Platforma Obywatelska 69 71 40 18 9 6 2 – 1

Prawo i Sprawiedliwość 62 66 40 9 7 10 4 1 1

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 12 29 9 – 1 – 1 – –

Polskie Stronnictwo Ludowe 17 17 3 – – – – – –

Unia Polityki Realnej 2 1 3 – – – – – –

Liga Polskich Rodzin 6 1 – – – – – – –

Polska Partia Pracy 1 2 – – – – – – –

KW Wspólnota Małopolska 11 6 2 – – – – – –

KW Wyborców
Jacka Majchrowskiego 3 10 11 – – – – – –

KW Prawica Razem 
Wspólnota Samorządowa 6 17 7 – – – – – –

KW Ruch Wyborców
J. Korwina-Mikke 4 4 5 – – – – – –

KW Sprawiedliwy Kraków 3 3 4 – – – – – –

KW Obrony Praw Człowieka – 2 3 – – – – – –

KW Krakowskie 
Porozumienie Mieszkańców – 2 1 – – – – – –

KW Młody Kraków – 2 1 – – – – – –

KW Stowarzyszenie
Obrony Lokatorów – 2 1 – – – – – –
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wówczas urząd wojewody małopolskiego (126 wskazań), a następnie Andrzeja 
Dudy, kandydata PiS (98 wskazań). Wyniki uzyskane przez pozostałych kandy-
datów, posiadających poparcie lokalnych komitetów wyborczych, były znacznie 
niższe. W przekazie krakowskich dzienników w badanym okresie nazwisko Pio-
tra Boronia pojawiło się w sumie w czterdziestu publikacjach, Stanisława Gniad-
ka w trzydziestu trzech, a Stanisława Żółtka w dwudziestu dziewięciu (por. ta-
bela 18). W odniesieniu do wyników uzyskanych dla poszczególnych tytułów 
prasowych, uwagę zwracają wysokie wartości dotyczące przekazu mniejszego 
objętościowo od pozostałych dzienników krakowskiego dodatku do „Gazety Wy-
borczej”. Należy to jednak tłumaczyć znacznie większym zainteresowaniem tego 
tytułu przede wszystkim wyborami prezydenckimi jako płaszczyzną rywalizacji 
w wyborach samorządowych (por. wykres 6). Także w odniesieniu do przekazu 
tego tytułu prasowego (tj. „Gazety Wyborczej”) mamy do czynienia z najszer-
szym spektrum adresatów jednoznacznych ocen negatywnych zawartych w pub-
likacjach. Pozostałe dwa tytuły formułowały tego typu oceny wyłącznie pod 
adresem inkumbenta, Jacka Majchrowskiego, oraz dwu kandydatów startujących 
w wyborach z poparciem jednej z dużych partii parlamentarnych, czyli Stanisła-
wa Kracika (PO) oraz Andrzeja Dudy (PiS). Szczegółowe dane prezentuje wy-
kres 7. Oceny pozytywne, formułowane dużo rzadziej (por. wykres 8), wyrażano 
natomiast na łamach badanych dzienników wyłącznie na temat inkumbenta oraz 
kandydata popieranego przez PO. Uwagę zwraca to, że najmniej tego typu ocen 
znalazło się w przekazie „Dziennika Polskiego” (tylko jedna publikacja).

liczba 
publikacji

kandydat

„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

ogółem + – ogółem + – ogółem + –

Jacek 
Majchrowski 46 11 14 38 1 5 59 9 19

Stanisław
Kracik 45 4 9 40 – 4 41 5 7

Andrzej
Duda 31 1 6 33 – 1 34 – 8

Piotr
Boroń 14 – – 15 – – 11 – 4

Stanisław 
Gniadek 12 – – 2 – – 11 – 3

Stanisław
Żółtek 11 – – 7 – – 11 – 3

Tabela 18. Liczba publikacji dotyczących poszczególnych kandydatów,
w tym tekstów zawierających jednoznaczną ocenę, w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...
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Wykres 6. Liczba publikacji ogółem na temat kandydatów na prezydenta Krakowa (2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7. Liczba publikacji negatywnych na temat kandydatów na prezydenta
Krakowa (2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 8. Liczba publikacji pozytywnych na temat kandydatów na prezydenta Krakowa 
(2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

0
10
20
30
40
50
60
70

Jacek
Majchrowski

„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

Stanisław
Kracik

Andrzej
Duda

Piotr
Boroń

Stanisław
Gniadek

Stanisław
Zółtek

Jacek
Majchrowski

Stanisław
Kracik

Andrzej
Duda

Piotr
Boroń

Stanisław
Gniadek

Stanisław
Zółtek

0
10
20
30
40
50
60
70

„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

Stanisław
Kracik

Andrzej
Duda

Piotr
Boroń

Stanisław
Gniadek

Stanisław
Zółtek

0
10
20
30
40
50
60
70

„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”

Jacek
Majchrowski

1 łamanie.indd   82 2012-01-18   15:01:38



83

Innym zastosowanym w badaniach wskaźnikiem nacechowania przekazu 
była liczba publikacji zaklasyfi kowanych do kategorii tematycznej a f e ry  [AF], 
która obejmowała publikacje dotyczące kwestii kontrowersyjnych, związanych 
tematycznie z wyborami samorządowymi. Zakres tematyki tych publikacji zo-
stał w skrócie przedstawiony w tabeli 19. Jak wskazują uzyskane wyniki, agenda 
tematyczna poszczególnych dzienników była podobna. 

Tabela 19. Tematyka publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej a f e r y  w przekazie 
na temat wyborów samorządowych w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 20. Natężenie publikacji w kategorii tematycznej a f e r y  w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

Różnice w dyskursie badanych mediów dotyczyły natomiast częstotliwości 
przekazu. I tak oto co piąta publikacja zamieszczona na łamach „Dziennika Pol-

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

tematyka publikacji „Gazeta
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta
Wyborcza”

kontrowersje wokół konstrukcji list (wybór kandydatów
i styl rejestracji) + + +

skutki wykluczeń z partii dla klimatu kampanii 
samorządowej + +

plakatowanie miejsc bez wymaganego pozwolenia 
/ zaklejanie (wzajemne) plakatów wyborczych przez 
konkurentów

+ + +

nietrafi one/niedokończone inwestycje Jacka 
Majchrowskiego + + +

dawne afery („mostowa” prezydenta A. Gołasia, 
„hotelowa” J. Majchrowskiego, „niegospodarność”
S. Kracika i in.)

+ + +

kontrowersje wokół fi nansowania kampanii
(nieetyczny lobbing, promocja własnej fi rmy, kampania 
w godzinach pracy / za pieniądze publiczne)

+ + +

łamanie procedur wyborczych (różne przypadki) + + +

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba publikacji ogółem 146 159 107
liczba publikacji 

dotyczących
kategorii tematycznej AF

% 21 14% 32 20% 21 20%
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skiego” i krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej” dotyczyła tej kategorii te-
matycznej. W przypadku „Gazety Krakowskiej” jeden na siedem tekstów doty-
czył a f e r  (szczegółowe dane zawiera tabela 20). 

Jeśli porównać te wyniki do rezultatów poprzednich badań, to pokazują one, 
że w 2010 roku w przypadku wszystkich trzech gazet nastąpił wzrost częstotli-
wości publikacji dotyczących kwestii budzących kontrowersje, w porównaniu do 
roku 2006. Zdecydowanie bardzo duży wzrost natężenia przekazu o takiej tema-
tyce odnotowano w przypadku „Dziennika Polskiego”, w którym o ponad połowę 
(wzrost z 8 do 20%) wzrosła liczba tekstów o takiej tematyce. W odniesieniu do 
„Gazety Krakowskiej” i „Gazety Wyborczej” ten wzrost jest mniejszy i wynosi 
odpowiednio 3 i 1% (por. tabela 21).

Tabela 21. Odsetek publikacji w kategorii tematycznej a f e r y  w 2006 i 2010 roku74

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym wskaźnikiem zastosowanym w analizie był ilościowy udział publi-
kacji dotyczących inicjatyw aktywizujących czytelników-wyborców do zaintereso-
wania się lub udziału w małopolskich wyborach samorządowych. Jego miernikiem 
była liczba publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej akcje [A]. Uzyskane 
wyniki pokazują, że najwięcej tego typu publikacji zostało zamieszczonych na ła-
mach „Gazety Wyborczej” (22%). W przekazie pozostałych dwu dzienników od-
niesienie/zapowiedź tego rodzaju inicjatyw zawierało 12% wszystkich objętych 
badaniem jednostek wypowiedzi prasowej. Szczegółowe dane zawiera tabela 22. 

Tabela 22. Natężenie publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej a k c j e  w przekazie 
na temat wyborów samorządowych w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.

74  Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 dotyczył dłuższego okresu ba-
dawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. Liczba publikacji n za rok 2010 
jw. W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204.

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

rok badań 2006 2010 2006 2010 2006 2010
odsetek publikacji 

dotyczących kategorii AF 11% 14% 8% 20% 19% 20%

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba publikacji ogółem 146 159 107
liczba publikacji 

dotyczących
kategorii A

% 17 12% 19 12% 24 22%
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Najwyższy wynik „Gazety Wyborczej” należy tłumaczyć największą aktyw-
nością tego tytułu prasowego w zakresie aktywizacji zainteresowania swoich 
czytelników tematyką wyborów samorządowych. Tabela 23 zawiera zestawie-
nie działań aktywizujących odbiorców, które zostały podjęte przez poszczególne 
dzienniki przy okazji samorządowej kampanii wyborczej w roku 2010. Co cie-
kawe, również w odniesieniu do tego elementu analizy uzyskane wyniki w 2010 

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

„Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza”
1. Organizacja sond 
ulicznych dotyczących 
samorządowej rywalizacji 
wyborczej, w różnych 
punktach Krakowa, 
przeprowadzanych przez 
reporterów gazety.

2. Sonda internetowa 
„WYBIERZ PREZYDENTA” 
– możliwość oddawania 
głosów przez czytelników na 
kandydatów na prezydenta 
Krakowa na stronie WWW 
gazety. 

3. „WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
2010” – organizacja akcji 
głosowania na swoich 
kandydatów w sondzie sms-
owej / za pośrednictwem 
kart do głosowania 
dołączanymi do gazety. 

4. Cykliczna (tzn. 
także poza okresem 
samorządowej kampanii 
wyborczej) organizacja 
plebiscytów na najlepszego 
wójta, burmistrza i radnego.

1. Organizacja debaty 
kandydatów na prezydenta 
Krakowa we współpracy z UEK 
(możliwość przesyłania /
zadawania pytań do 
kandydatów za pośrednictwem 
redakcji).

2. Organizacja akcji 
głosowania na swojego 
kandydata na prezydenta 
Krakowa w sondzie sms-owej 
/ za pośrednictwem kart do 
głosowania dołączanymi do 
gazety.

3. Organizacja debaty rektorów 
krakowskich uczelni na temat 
wyborów prezydenckich
w Krakowie.

4. Organizacja debaty czterech 
kandydatek do SW.

1. Możliwość dokonywania 
przez czytelników oceny 
programu wyborczego 
kandydatów na prezydenta 
Krakowa na stronie WWW 
gazety.

2. Możliwość zadawania 
pytań przez czytelników 
kandydatom na prezydenta 
Krakowa za pośrednictwem 
gazety (codziennie do końca 
kampanii jedno z nich miało 
być zadawane kandydatom).

3. Współorganizacja z TVP 
Kraków telewizyjnej debaty 
prezydenckiej (możliwość 
zadawania pytań przez 
czytelników kandydatom za 
pośrednictwem gazety).

4. Możliwość wyrażania opinii 
przez czytelników na temat 
niskich wyników sondażowych 
PiS.

5. Zaproszenie na debatę 
prezydencką dotyczącą spraw 
kultury organizowaną
w Teatrze Nowym.

6. Możliwość wyrażania opinii 
przez czytelników na temat 
osiągnięć/porażek Jacka 
Majchrowskiego.

7. Możliwość wyrażania opinii 
przez czytelników na temat 
tego, kto będzie lepszym 
gospodarzem Krakowa.

Tabela 23. Zestawienie działań aktywizujących odbiorców tematyką wyborów
samorządowych w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne.
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roku znacznie różnią się od rezultatów badań uzyskanych w poprzedniej kampa-
nii. W 2006 roku pozycję lidera w zakresie tego typu inicjatyw posiadała bowiem 
„Gazeta Krakowska”, a w przypadku „Dziennika Polskiego” w ogóle nie stwier-
dzono ich obecności. Wskazuje to, że zespoły redakcyjne przywiązują obecnie 
coraz większą wagę do znaczenia tego typu inicjatyw. I choć motyw podejmowa-
nia tego typu działań niekoniecznie musi być tożsamy z realizacją zasadniczych 
dla mediów funkcji społecznych na poziomie mik ro, mezo i mak ro (może być 
bowiem traktowany jako rodzaj narzędzia autopromocji), to jednak nie należy 
zapominać o wynikających z nich oczywistych korzyściach dla wzmocnienia po-
ziomu współuczestnictwa politycznego obywateli.

Ostatnim etapem analizy medialnego wizerunku samorządowej kampanii wy-
borczej w roku 2010 była weryfi kacja założonych hipotez badawczych. Przyjęta 
przed rozpoczęciem badań hipoteza pierwsza zakładała, że media będą wykazy-
wać skłonność do prezentowania kandydatów pretendujących na stanowisko pre-
zydenta miasta Krakowa jako przedstawicieli określonej partii politycznej, kan-
dydata starającego się o reelekcję natomiast jako obecnego prezydenta (schemat 
tła prezentacji: pretendent = partia / inkumbent = stanowisko). Uzyskane wyniki 
badań wskazują, że hipoteza została potwierdzona w odniesieniu do przekazu „Ga-
zety Wyborczej”, na łamach której co trzecia publikacja prezentowała rywalizację 
wyborczą wedle założonego w hipotezie schematu (por. tabela 24). W przypadku 
pozostałych dwóch dzienników wynik taki uzyskano dla zaledwie co szesnastej 
publikacji. Co warte odnotowania, w kontekście prezentacji Jacka Majchrowskie-
go strategię komunikacyjną „Dziennika Polskiego”, jako jedynego z objętych ba-
daniem tytułów, cechowało ukazywanie go tak samo często jako inkumbenta, co 
kandydata cieszącego się poparciem SLD (9 publikacji), i to pomimo faktu, że 
w wyborach 2010 roku Majchrowski posiadał swój własny komitet wyborczy.

Tabela 24. Natężenie publikacji, których treść była zgodna z pierwszą hipotezą badawczą 
[H1] (2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

Przyjęta w badaniach druga hipoteza zakładała, że w przekazie badanych me-
diów będzie prezentowany model rywalizacji, wedle którego realne szanse na 
pokonanie inkumbenta mają jedynie kandydaci posiadający poparcie dużej par-
tii parlamentarnej. Uzyskane wyniki pokazały, że również ta hipoteza badawcza 

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta 

Wyborcza”
liczba publikacji ogółem 146 159 107

liczba publikacji 
zgodnych 

z H1
% 9 6% 9 6% 35 33%
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w największym stopniu znalazła potwierdzenie w przypadku przekazu „Gaze-
ty Wyborczej”, w której co piąta publikacja opierała się w swojej treści na tym 
modelu rywalizacji wyborczej. W „Gazecie Krakowskiej” ten sposób prezentacji 
szans wyborczych kandydatów do stanowiska prezydenta Krakowa cechował co 
siódmą publikację, a w „Dzienniku Polskim” już tylko co jedenastą (por. tabela 
25). „Dziennik Polski” był jednocześnie tym tytułem prasowym, w którym naj-
częściej wskazywano na czterech, a nie tylko trzech „najważniejszych” kandy-
datów na prezydenta Krakowa – jako czwartego kandydata wskazywano Piotra 
Boronia, popieranego przez KW Prawica Razem Wspólnota Samorządowa.

Tabela 25. Natężenie publikacji, których treść była zgodna z drugą hipotezą badawczą [H2] 
(2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z hipotezą trzecią, przyjętą w badaniach, media miały wykazywać 
tendencję do dychotomicznego przedstawiania aktorów politycznych, tj. do prze-
ciwstawiania „dobrym” inicjatywom samorządowców „złe” inicjatywy przedsta-
wicieli partii politycznych (schemat prezentacji: samorządowy = obywatelski / 
partyjny = polityczny). Hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w odniesieniu do 
przekazu żadnego z tytułów prasowych, które zostały objęte badaniem. W przy-
padku wszystkich trzech dzienników uzyskane wartości oznaczały bowiem, że 
ten schemat prezentacji cechował zaledwie od 3% („Gazeta Wyborcza”) do mak-
simum 4% przekazów („Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”). Szczegółowe 
wyniki zawiera tabela 26.

Tabela 26. Natężenie publikacji, których treść była zgodna z trzecią  hipotezą badawczą [H3] 
(2010 rok)

Źródło: opracowanie własne.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba publikacji ogółem 146 159 107
liczba publikacji 

zgodnych 
z H2

% 20 14% 9 6% 24 22%

tytuł prasowy „Gazeta 
Krakowska”

„Dziennik
Polski”

„Gazeta 
Wyborcza”

liczba publikacji ogółem 146 159 107
liczba publikacji 

zgodnych 
z H3

% 6 4% 7 4% 3 3%

1 łamanie.indd   87 2012-01-18   15:01:40



88 Opcja czy osoba?

3.5. Wnioski z badań 

Celem badań przeprowadzonych w 2006 roku było ustalenie, czy poddane 
analizie media poprzez swój przekaz i podejmowane inicjatywy komunikacyjne 
mogły wpływać na wzrost poziomu poinformowania społeczeństwa, czyli czy 
skupiły się one głównie na wypełnieniu swej funkcji informacyjnej (na poziomie 
mik r o)? Czy też wpływały na aktywizację wyborczą społeczeństwa w zakresie 
funkcji edukacyjnej (również na poziomie mik ro)? Lub też czy zasady funk-
cjonowania mediów, w ramach funkcji kontrolującej (poziom mezo), wpływały 
raczej na wzrost dynamiki przebiegu kampanii wyborczej, a przez to w rezultacie 
na wzrost poziomu upolitycznienia wyborów samorządowych (poziom makro)? 
Czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu: który zakres funkcjonowania mediów, 
jaka płaszczyzna wpływu i jaka funkcja wygrywały w wypadku wyborów samo-
rządowych? I wreszcie, czy występuje jeden, trwały dominujący model działania 
mediów w odniesieniu do wyborów szczebla lokalnego, czy też należy przyjąć, 
iż występuje wiele typów (jakich?) podejścia mediów do sytuacji wyborów poli-
tycznych szczebla lokalnego.

Uzyskane w 2006 roku wyniki analizy zawartości przekazu małopolskich 
dzienników regionalnych w odniesieniu do tematyki samorządowej kampanii 
wyborczej pozwoliły na ustalenie, że podobieństwo w przekazie badanych me-
diów ograniczało się w zasadzie do wymiaru ilościowego (podobna liczba prze-
kazów o tematyce wyborczej). Analiza jakościowa zawartości przekazu ujawniła 
natomiast wyraźnie bardzo różny stosunek objętych badaniem tytułów prasowych 
do kwestii wyborów samorządowych i tym samym brak jednego, dominującego 
modelu ich działania w odniesieniu do sytuacji wyborów. Różne tytuły, reprezen-
tujące różny typ zachowań komunikacyjnych, realizowały przy tym zasadniczo 
odmienne funkcje społeczne (na różnych poziomach) w odniesieniu do swoich od-
biorców. W oparciu o przyjęte kryteria analizy, w 2006 roku wyróżniono następu-
jące typy podejścia mediów do sytuacji wyborów: typ medium-INFORMATORA,
typ medium-ANIMATORA oraz typ medium-DOZORCY75.

Pierwszy z nich, typ INFORMATORA, w 2006 roku był reprezentowany 
przez „Dziennik Polski”, który skupiał się głównie na informowaniu obywateli, 
czyli w swych zachowaniach komunikacyjnych raczej ograniczał się do realizacji 
swej funkcji informacyjnej oraz orientacyjnej na poziomie mikro. Drugi, typ 
medium-ANIMATORA, reprezentowany przez „Gazetę Krakowską”, wyróżniał 
wysoki poziom zaangażowania w proces aktywizacji wyborczej społeczeństwa. 
Dzięki podejmowanym przez siebie inicjatywom tytuł stawał się bardzo aktyw-
nym aktorem tego procesu. „Gazeta Krakowska” ze szczególną starannością wy-
pełniała przy tym funkcję edukacyjną w zakresie promocji politycznego współ-

75  Patrz A. Hess, A. Szymańska, Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie kra-
kowskich gazet lokalnych [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i po-
lityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
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uczestnictwa (również na poziomie mikro). Ostatni, wyróżniony na podstawie 
przeprowadzonych badań, typ medium lokalnego w sytuacji wyborów to typ 
medium-DOZORCY, który reprezentowała „Gazeta Wyborcza”, z powodzeniem 
realizująca w trakcie kampanii wyborczej funkcję kontrolną, a poprzez to wpły-
wająca swoim przekazem na wzrost dynamiki przebiegu kampanii wyborczej, 
czyli realizująca funkcje relewantne dla wpływu mediów na poziomie mezo 
i  makro.

Wyniki badań przeprowadzonych w roku 2010 pozwalają stwierdzić istotne 
zmiany w zakresie sposobu prezentowania tematyki wyborów samorządowych na 
łamach badanych mediów drukowanych. Podobnie jak w roku 2006, w kampanii 
samorządowej 2010 roku pomiędzy badanymi dziennikami istniało duże podo-
bieństwo w odniesieniu do wymiaru ilościowego ich przekazu. Również analo-
gicznie do rezultatów badań uzyskanych przy okazji poprzednich wyborów, i tym 
razem duże zróżnicowanie dyskursu ujawniła natomiast analiza jakościowa. Jej 
wyniki pokazały m.in. spory spadek natężenia publikacji o charakterze czysto 
informacyjnym, zwłaszcza w przypadku „Dziennika Polskiego”, który – przy-
pomnijmy – w 2006 roku reprezentował typ medium-INFORMATORA. Spadek 
dotyczący „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” nie mógł zostać zrów-
noważony przez wzrost liczby publikacji o charakterze informacyjnym na łamach 
„Gazety Wyborczej” i oznacza, że krakowskie dzienniki regionalne w 2010 roku 
w mniejszym niż uprzednio zakresie mogły stanowić dla swoich odbiorców źród-
ło informacji na temat samorządowych procedur wyborczych. Także nierówno-
mierne natężenie przekazu na temat poszczególnych poziomów samorządowej 
rywalizacji wyborczej (najwięcej uwagi poświęcano wyborom prezydenta Kra-
kowa i do krakowskiej Rady Miasta) nie było czynnikiem sprzyjającym kom-
pletności oferty informacyjnej badanych mediów. Co prawda, w porównaniu do 
roku 2006, w przypadku wyborów samorządowych 2010 roku spadła także liczba 
publikacji zawierających jednoznaczną ocenę, jednak jest ona nadal większa niż 
liczba publikacji o charakterze czysto informacyjnym (por. wykres 9). 

Ponadto w roku 2010 badane media znacznie częściej, niż miało to miejsce 
w wypadku poprzedniej kampanii, zamieszczały na swych łamach publikacje 
dotyczące różnych kwestii kontrowersyjnych (kategoria tematyczna a f e ry), 
związanych tematycznie z wyborami samorządowymi. Największy wzrost w tym 
kontekście zanotowano w odniesieniu do przekazu „Dziennika Polskiego”, który 
w 2010 roku uzyskał taki sam wynik (w 2006 roku wynik „DzP” był zdecydowa-
nie najniższy wśród badanych tytułów!), co „Gazeta Wyborcza”, sklasyfi kowana 
w 2006 roku jako typ medium-DOZORCY. 

Także w odniesieniu do działań aktywizujących zainteresowanie odbiorców 
badanych mediów wyborami (kategoria tematyczna akc j e), wyniki badań uzy-
skane w roku 2010 istotnie różnią się od rezultatów z poprzedniej kampanii sa-
morządowej. W 2006 roku najwięcej tego typu akcji zorganizowała „Gazeta Kra-
kowska”. W ostatniej kampanii samorządowej liderem w tym zakresie okazała się 
„Gazeta Wyborcza”, natomiast natężenie publikacji dotyczące tego typu aktyw-

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...
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ności w „Dzienniku Polskim” (na łamach którego w 2006 roku nie zanotowano 
żadnej tego typu aktywności) dorównało natężeniu publikacji byłego lidera, tzn. 
„Gazety Krakowskiej”.

Wykres 9. Natężenie publikacji nacechowanych i o charakterze informacyjnym
w przekazie 2006  i 2010 roku76

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie samorządowej kampanii wybor-
czej w 2006 roku stanowiły punkt wyjścia i jednocześnie podstawę do analizy 
podjętej w odniesieniu do wyborów w 2010 roku. Systematyczne badania, pro-
wadzone w oparciu o jednorodne kategorie badawcze, które obejmowało wypra-
cowane w 2006 roku narzędzie pomiaru, stworzyły możliwość porównywania 
modeli zachowań prasy regionalnej w zakresie komunikacji politycznej w odnie-
sieniu do wyborów samorządowych, obserwacji ich podobieństw i identyfi kację 
ewentualnych różnic, a w rezultacie uchwycenia tendencji ewentualnych zmian. 
W kontekście, z jednej strony, nasilających się na rynku dzienników regional-
nych trendów do zmniejszania się liczby samodzielnych jednostek redakcyjnych, 
a z drugiej strony, ze względu na obserwowalne tendencje do profesjonalizacji 
i medializacji polityki, również na poziomie lokalnym, rezultaty tego typu ba-
dań są szczególnie cenne. Pozwalają one bowiem na ocenę, czy ewolucja zacho-
dząca na rynku mediów posiada jakościowo negatywny wpływ na jakość me-
dialnej komunikacji wyborczej, a co za tym idzie, na komunikację polityczną 
na płaszczyźnie lokalnej, której media są bardzo ważnym ośrodkiem. Rezultaty 
przeprowadzonych badań wskazują na konieczność kontynuacji tychże badań. 

76  Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 dotyczył dłuższego okresu ba-
dawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. Liczba publikacji n za rok 2010 
jw. W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204.
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Uzyskane w 2010 roku wyniki badań pokazały bowiem jednoznacznie, jak dy-
namicznie zmienia się zakres funkcji społecznych realizowanych przez media, 
także w wymiarze lokalnym. Jak widać na przykładzie medialnego wizerunku 
wyborów samorządowych na łamach krakowskiej prasy regionalnej, wyraźnie 
zmniejsza się znaczenie informacyjne tych mediów, zarazem utrwala się i po-
głębia proces akomodacji polityki, co wyraźnie wpływa również na zawartość 
przekazu mediów. W kontekście dylematu „OPCJA czy OSOBA” oznacza to, że 
jedyną dopuszczalną w dyskursie mediów alternatywą dla o soby  (bardzo mocna 
personalizacja przekazu) jest op c j a  dużej partii parlamentarnej. Temu zmniej-
szającemu się znaczeniu informacji towarzyszy jednocześnie wzrost znaczenia 
mediów jako aktywnych animatorów postaw wyborczych ich odbiorców. W coraz 
większym zakresie przyjmują one na siebie zadanie nie tyle informowania o sa-
mych procedurach wyborczych, ile zachęcania swoich odbiorców do aktywnego 
w nich udziału. A zatem zmniejsza się znaczenie prasy regionalnej i lokalnej jako 
INFORMATORA, a zwiększa się jej znaczenie jako DOZORCY i aktywnego 
ANIMATORA partycypacji politycznej jej odbiorców.

3. Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych...

1 łamanie.indd   91 2012-01-18   15:01:40



1 łamanie.indd   92 2012-01-18   15:01:40



4. Rola witryn WWW w małopolskich 
wyborach samorządowych

Refl eksja nad wykorzystaniem nowych mediów w kampanii samorządowej 
w kontekście problemu „opcja czy osoba?” została zainicjowana przez pytanie: 
czy istnieje związek między prowadzeniem osobistej kampanii wyborczej na wi-
trynie WWW a wygraną w wyborach?77

Fascynacja potęgą Internetu nie jest bezpodstawna, dynamika rozwoju sieci 
jest bowiem imponująca. W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba użytkowników 
Internetu na świecie wzrosła z 16 mln do ponad 2 mld78. W 2011 roku dostęp do 
sieci ma jedna trzecia ludzkości79. Choć powyższe wyliczenia nie uwzględnia-
ją regionalnych nierówności, to nie zmieniają ogólnego wniosku: sieć rozwinęła 
się tak szybko i rozlegle, że nie sposób zupełnie nie uwzględnić jej w analizach 
społecznych80. Jednak od uwzględnienia Internetu jako potencjalnego czynnika 
sprawczego w wyjaśnianiu zjawisk społecznych do orzekania o jego bezsprzecz-
nie rewolucyjnej roli w kształtowaniu rzeczywistości droga daleka.

Trudno zatem odmówić racji Richardowi Allanowi, który na łamach „Nature” 
ubolewa, że choć w publicznym dyskursie Internetowi ochoczo przypisuje się 
wszelkie możliwe siły sprawcze – od mocy całkowitego niszczenia więzi mię-
dzyludzkich do potęgi tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego – to 
teorie wpływu Internetu zbudowane są częściej na anegdotach niż na naukowo 
stwierdzonych faktach81. Szczególnym przypadkiem takiego dyskursu jest przed-
wyborczy dyskurs politologiczny, którego uczestnicy widzą w Internecie czynnik 
wpływający, a nawet decydujący o wygranej w wyborach. Odpowiedź na pytanie: 

77  Decyzja o skoncentrowaniu się wyłącznie na witrynach kandydatów (przy pominięciu innych 
nowych mediów) wynikała, po pierwsze, z dostępności danych, a po drugie z faktu, że na poziomie 
samorządowym witryna WWW jest najpopularniejszym środkiem prowadzenia kampanii.

78  http://www.allaboutmarketresearch.com/internet.htm (dostęp: 13.04.2011).
79  http://www.internetworldstats.com/stats.htm (dostęp: 13.04.2011).
80  Nawet w najsłabiej usieciowionym regionie – Afryce subsaharyjskiej – w ostatniej deka-

dzie zanotowano dwudziestopięciokrotny wzrost liczby internautów, co przekłada się obecnie na 
jedenastoprocentowy zasięg w populacji, patrz: http://www.internetworldstats.com/stats1.htm (do-
stęp:13.04.2011).

81  R. Allan, New Technologies, Same Old Politics, „Nature”, 26.03.2009, s. 409.

1 łamanie.indd   93 2012-01-18   15:01:40



94 Opcja czy osoba?

czy wykorzystanie Internetu zwiększa szanse wygranej, jest naturalnym celem 
analiz politologiczno-wyborczych prowadzonych z perspektywy kandydata82. 

4.1. Rola Internetu w wyborach – stan badań

Internetowa rywalizacja Boba Dole’a i Billa Clintona w 1996 roku pokazała 
ogromne możliwości Internetu, przede wszystkim wynikające z nowatorskiego 
wykorzystania interaktywności i multimediów83. Szybko jednak zgłoszono wąt-
pliwości, co do faktycznego wpływu kampanii on-line na wynik wyborczy. Już 
w 2000 roku Michael Margolis i David Resnick powątpiewali w głoszoną w la-
tach 90. XX wieku wszechpotęgę politycznego Internetu. W podtytule ich książki 
określenie „internetowa rewolucja” ujęte zostało w bijący w oczy cudzysłów84. 
Z dokonanego w publikacji przeglądu wyników badań wyłonił się niejasny, zło-
żony i często sprzeczny obraz roli Internetu w polityce. O roli witryn wyborczych 
w 1996 roku pisali: „Bogato fi nansowani kandydaci głównych partii zdominowali 
słabo fi nansowanych kandydatów pomniejszych partii rozmachem i przepychem 
swoich witryn internetowych. Trudno jednak wykazać, by ta dominacja miała 
jakikolwiek wpływ na uzyskanie przewagi w wyborach”85. Ich zdaniem, główni 
kandydaci czuli się niejako zobowiązani do wyraźnego zaakcentowania swojego 
przywiązania do nowoczesności i technologii. Interaktywna, multimedialna wi-
tryna WWW była tego najlepszym wyrazem.

Dobra witryna WWW to także skutek porządnie przygotowanej, pomysłowej 
kampanii. Do takich wniosków doszedł Dave D’Alessio, badając wpływ posia-
dania witryn na wynik wyborczy kandydatów do Kongresu USA w 1996 roku86. 
Choć z jego obliczeń wynikało, że posiadanie witryny jest związane średnio 
z 9,3 tys. głosami więcej, to podszedł on do wyników z dużą dozą rezerwy. Przy 
średniej liczbie głosów wynoszącej 4 tys., 9 tys. generowane dodatkowo przez 
witrynę WWW musi robić wrażenie czynnika istotnego dla zwycięstwa w wybo-
rach. Ale zdaniem D’Alessio, obecność witryny w kampanii to raczej wskaźnik 
innych, nieuwzględnionych w badaniu zjawisk, które przyczyniają się do zwycię-
stwa (np. oryginalności kampanii czy zastosowania w niej alternatywnych środ-
ków wyrazu), niż bezpośredni czynnik sprawczy. W jego opinii, możliwe jest 
także, że obecność witryny w kampanii dodatkowo mobilizuje wyborców, którzy 
wahają się, czy wziąć udział w wyborach. Wreszcie, witryna może być po prostu 

82  B. Bimber, R. Davis, Campaigning Online: The Internet in U.S. Elections, Oxford University 
Press, Oxford–New York, 2003, s. 125.

83  M. Margolis, D. Resnick, Politics as Usual. The Cyberspace „Revolution”, Sage, Thousand 
Oaks–London–New Delhi 2000, s. 67–68.

84  Ibidem.
85  Ibidem.
86  D. D’Alessio, Use of the World Wide Web in the 1996 US Election, „Electoral Studies” 1997, 

nr 4, s. 489–500.
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konsekwencją, a nie przyczyną popularności kandydata. Kandydaci o wysokim 
poparciu są bardziej skłonni do uruchomienia i prowadzenia witryny. Zatem ci, 
którzy mają witrynę, otrzymują też więcej głosów, co stwarza pozory związku 
przyczynowego, a w rzeczywistości jest tylko współwystępowaniem zjawisk.

Tezę o ograniczonym, pośrednim efekcie wykorzystywania witryn WWW 
w kampaniach wyborczych wspiera monografi a Bruce’a Bimbera i Richarda Da-
visa z 2003 roku87. Ich badania wykazały, że publiczność witryn wyborczych to lu-
dzie o wykrystalizowanych poglądach, dobrze zorientowani w polityce, o jasnych 
preferencjach wyborczych. Ponadto zainteresowanie wyborców nowymi mediami 
jest uzależnione od tego, co dzieje się w „starych” mediach. Większość odwiedza-
jących witryny wyborcze nie zmienia pod ich wpływem nastawienia do kandydata. 
Jeśli jednak zmiana taka się pojawia, to najczęściej witryna wzmacnia postawę 
internauty88. Badania te pokazały także, że odwiedzanie witryn wyborczych nie ma 
wpływu na frekwencję w głosowaniu89. Badacze nie znaleźli także dowodów na to, 
że odwiedzanie witryn wyborczych wpływa na decyzję przy urnie.

Do odmiennego wniosku doszli natomiast Rachel Gibson i Ian McAllister. Na 
podstawie danych z australijskich wyborów 2004 roku stwierdzili, że fakt posia-
dania witryny ma istotne przełożenie na sukces wyborczy kandydata90. Ich zda-
niem, za pomocą witryn można oddziaływać perswazyjnie na wyborców. Witryna 
kandydata przyczynia się do zwiększenia poparcia średnio o 2%91.

4.2. Potencjał Internetu na szczeblu samorządowym

Analizując wpływ witryn na polskie wybory samorządowe 2010 roku, należy 
rozważyć kwestię usieciowienia Polski na poziomie lokalnym. Internet może peł-
nić istotną rolę w oddziaływaniu na wyborcę, ale jeśli w danym środowisku sieć 
jest słabo rozpowszechniona, to trudno oczekiwać ujawnienia tej roli92. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jednak, że różnice między 
dużym miastem, małym miastem i wsią nie są aż tak olbrzymie, a także że sy-
stematycznie się zmniejszają. Dla przykładu, w 2006 roku różnica między odset-
kiem gospodarstw domowych wyposażonych w komputery w dużych miastach 
i na wsi wynosiła blisko 17 punktów procentowych, w 2010 roku spadła do 9. 
W 2010 roku 73% gospodarstw w dużych miastach było wyposażone w kom-
putery, w małych miastach było to 70%, a na wsiach 64%. Podobnie, 68% go-
spodarstw wielkomiejskich miało dostęp do Internetu, 65% w małych miastach, 

87  B. Bimber, R. Davis, op.cit.
88  Ibidem, s. 136.
89  Ibidem, s. 139.
90  R. Gibson, I. McAllister, Does Cyber-Campaigning Win Votes? Online Communication in 

the 2004 Australian Election, „Journal of Elections, Public Opinion & Parties” 2006, nr 3, s. 256.
91  Ibidem, s. 255.
92  Por. J. Zając (red.), Wyborca w sieci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 7.
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a 56% na obszarach wiejskich93. Szerokopasmowy dostęp do Internetu można 
było znaleźć w 64% gospodarstw wielkomiejskich, w 59% gospodarstw w ma-
łych miastach i w 47% na wsiach. Także pod tym względem różnice nie są duże.

Powyższe statystyki przemawiają za tezą, że Internet nie jest w kontekście sa-
morządowej kampanii wyborczej czymś niezwykle rzadkim. Przeciwnie, Polska 
lokalna stwarza całkiem dobre możliwości wykorzystywania nowych mediów 
w polityce, a zatem można oczekiwać, że jeśli teza o potędze perswazyjnej wi-
tryn WWW jest prawdziwa, to ci spośród kandydatów, którzy prowadzili osobistą 
kampanię on-line za pośrednictwem witryn WWW, coś w ten sposób zyskali. 
Rozważane są cztery rodzaje zysków: 1) zysk w postaci wygrania wyborów (zdo-
bycie urzędu), 2) zysk w postaci wygrania całych wyborów już w I turze, 3) zysk 
w postaci wygrania I tury (zajęcie pierwszego miejsca), 4) zysk w postaci dojścia 
do II tury.

4.3. Uwagi metodologiczne

W niniejszym badaniu analizie poddano wszystkich 521 kandydatów na urząd 
wójta, burmistrza lub prezydenta zgłoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej 
z terenu województwa małopolskiego94. Uzyskana w ten sposób próba została 
uznana za względnie reprezentatywną w skali całej Polski przy założeniu, że re-
prezentatywność jest gwarantowana podobieństwem strukturalnym między próbą 
a populacją w zakresie cech, które są przedmiotem badania95 (por. tabela 27). 

Tabela 27. Porównanie próby i populacji

Źródło: opracowanie własne.

93  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, Raport 
GUS, Warszawa 2010, s. 76 i nast.

94  Źródłem danych była witryna PKW: www.pkw.gov.pl (dostęp: 18.01.2011).
95  Główna zmienna objaśniająca „posiadanie witryny przez kandydata” nie została tu uwzględ-

niona ze względu na brak danych na poziomie populacji.

wybrane cechy wartość w populacji (%) wartość w próbie (%)
typ komitetu: organizacja 4,9 4,2
typ komitetu: partia 30,0 24,6
typ komitetu: wyborców 18,3 22,6
typ komitetu: wyborców w gminie do 20 tys. 46,8 48,6
płeć: kobieta 13,8 11,7
wiek: <= 40 lat 20,9 21,2
wiek: >60 lat 8,3 9,6
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Maksymalny błąd oszacowania przy próbie 521 osób dla populacji 7775 kan-
dydatów w skali kraju wynosi ok. 4% przy dziewięćdziesięciopięcioprocento-
wym poziomie ufności96. Wyniki regresji logistycznej – głównej techniki, którą 
posłużono się w niniejszym badaniu – są interpretowane w kategoriach szans 
(odds), defi niowanych jako stosunek liczby sukcesów do liczby porażek. Badanie 
podzielono na dwie części: wstępną i główną. W części wstępnej sprawdzono, czy 
prowadzenie kampanii on-line było związane z wybranymi czynnikami. W części 
głównej zbadano, czy prowadzenie kampanii on-line, przy kontroli innych zmien-
nych, przekładało się na lepszy wynik wyborczy.

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej skonstruowano czte-
ry zmienne objaśniane, zakodowane dychotomicznie: 1) wygrana, 2) wygrana 
w I turze, 3) wygrana I tury, 4) dojście do II tury. Odpowiadały one teoretycznym 
zyskom, które opisano wcześniej.

Główną zmienną objaśniającą – zakodowaną dychotomicznie – było posia-
danie przez kandydata osobistej witryny WWW. W części wstępnej pełniła ona 
rolę zmiennej objaśnianej. Zmienna została skonstruowana na podstawie wyni-
ków kwerendy w trzech wyszukiwarkach: Google, Bing oraz Yahoo. W każdej 
wpisywano imię i nazwisko kandydata, a następnie przeglądano pierwsze pięć-
dziesiąt odnośników hipertekstowych. Kwerendę przeprowadzono w listopadzie 
2010 roku. W przypadku znalezienia osobistych witryn innych osób o identycznie 
brzmiących imieniu i nazwisku do kwerendy wprowadzano słowa pomocnicze, 
takie jak: „kandydat”, „wybory samorządowe”, nazwa miejscowości, z której po-
chodzi lub w której kandyduje kandydat oraz inne. Brano pod uwagę wyłącznie 
działające witryny (tzn. wyświetlające treść, której autorstwo mogło być przypi-
sane kandydatowi). Jako osobistą witrynę traktowano także strony portali spo-
łecznościowych (np. Facebooka), jeśli były ogólnodostępne (tj. nie wymagały 
rejestracji w celu przeglądnięcia zawartości).

Zmiennymi kontrolnymi były: fakt bycia inkumbentem, fakt kandydowania 
w wyborach samorządowych w przeszłości (bez względu na uzyskany wynik), 
liczba kontrkandydatów, płeć, wiek, wykształcenie kandydata, przynależność 
partyjna i poparcie partyjne (na podstawie danych PKW), typ komitetu wybor-
czego, zamożność gminy (średni dochód na mieszkańca w latach 2006–2009, 
na podstawie danych GUS), odległość gminy od Krakowa (w km)97 oraz tura 
wyborów.

96  Kandydaci zarejestrowani i biorący udział w I turze wyborów – na podstawie danych PKW.
97  Odległość była liczona od centrum Krakowa do centrum gminy za pomocą usługi Google 

Maps; w celu zrekompensowania różnic wynikających z infrastruktury drogowej odległość liczono 
dla wędrówki pieszej.
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4.4. Prowadzenie kampanii on-line przez kandydatów

Zmienne demografi czne a prowadzenie kampanii on-line

W pierwszej części badania sprawdzono, czy istnieją zależności między 
zmiennymi demografi cznymi a faktem posiadania witryny. Spośród 521 kan-
dydatów osobistą witrynę, związaną z kampanią samorządową, prowadziło 145 
(28%). Rozkład cech demografi cznych dla całej próby, z uwzględnieniem liczeb-
ności podgrup (n), przedstawia tabela 28.

Tabela 28. Cechy demografi czne kandydatów a posiadanie witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Mężczyźni częściej niż kobiety prowadzili osobistą kampanię w Internecie; 
witrynę miał co trzeci kandydat i co piąta kandydatka. Biorąc pod uwagę fakt, że 
kobiet na listach wyborczych jest zdecydowanie mniej98, wydaje się, że kandydat-
ki nie wykorzystywały możliwości prowadzenia kampanii w sieci, by spróbować 
zrekompensować słabszą reprezentację na listach.

Dane z tabeli 28 potwierdzają, że istnieje związek między wiekiem a wykorzy-
stywaniem Internetu. Młodsi kandydaci częściej prowadzili kampanię na witry-
nach WWW, ale różnice między grupami wiekowymi nie są bardzo duże. O wie-
le bardziej istotne wydaje się wykształcenie. 31% absolwentów szkoły wyższej 
posiadało witrynę, wśród osób bez studiów odsetek wyniósł 12%. Zależność ta 
jest jeszcze bardziej widoczna po uwzględnieniu podziału na płeć. Wśród kobiet 
nieposiadających wyższego wykształcenia ani jedna kandydatka nie prowadziła 
witryny WWW, wśród mężczyzn było ich tylko 13%. Wśród kobiet z wyższym 
wykształceniem 21% prowadziło witrynę, a wśród mężczyzn 33%. 

Kontekst organizacyjny kampanii a wykorzystanie Internetu

W tabeli 29 przedstawiono zależności między kontekstem organizacyjnym 
kampanii a posiadaniem witryn WWW przez kandydatów. Występuje wyraźna 

98  Na 7775 kandydatów w I turze w skali kraju było 1074 kobiet (14%).

cecha podgrupa n posiadanie witryny WWW (%)

płeć
kobiety 61 18,0

mężczyźni 460 29,1

wiek
<= 40 110 33,6
41–60 359 26,5
>60 51 25,5

wykształcenie
brak studiów wyższych 89 12,4

wyższe 432 31,0
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zależność między rodzajem gminy (wiejską, miejską i wielkomiejską) a odset-
kiem kandydatów posiadających witrynę WWW. Im większa gmina, tym więcej 
kandydatów prowadzi kampanię on-line. Taka sama zależność ujawnia się przy 
zestawieniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta oraz typu komitetu 
wyborczego. Najniższy odsetek kandydatów z witryną zanotowano w typie „or-
ganizacja” i „wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców”. Odsetek posiada-
czy witryn WWW dla typu partyjnego i wyborczego jest zbliżony (odpowied-
nio 32 i 36%). Test χ2

 dowiódł, że wszystkie trzy grupy zmiennych są w sposób 
statystycznie istotny związane z różnicami w liczbie kandydatów z witrynami 
WWW99.

Tabela 29. Kontekst organizacyjny kampanii a posiadanie witryn WWW

Źródło: opracowanie własne.

W ramach kontekstu organizacyjnego kampanii sprawdzono, czy odległość 
od Krakowa – jako głównego ośrodka politycznego i medialnego województwa 
– miała przełożenie na wykorzystywanie Internetu w osobistej kampanii wybor-
czej. Badano hipotezę, wedle której im dalej od Krakowa, tym większy odsetek 
kandydatów prowadzących własną witrynę WWW. Uzasadnienie jest następują-
ce: im dalej od centrum medialnego, tym mniejsza szansa na to, że media zwrócą 
uwagę na działanie kandydata, ceteris paribus. Kandydaci oddaleni od Krako-
wa nie dysponują przewagą wynikającą z bliskości głównych mediów, a więc 
mają większą motywację do prowadzenia kampanii on-line. W celu weryfi kacji 
tej hipotezy przeprowadzono analizę regresji logistycznej, gdzie dychotomiczną 
zmienną objaśnianą był fakt posiadania witryny, a zmienną objaśniającą odle-
głość centrum gminy od Krakowa, mierzona na skali ilorazowej w kilometrach, 

99  Wielkość gminy (V Cramera=0,267; p=0,000); urząd (χ2=36,405; df=2; p=0,000); typ 
(χ2=10,039; df=3; p=0,018).

zmienna n posiadanie witryny WWW (%)

gmina gmina do 20 tys. mieszkańców 394 21,3
gmina powyżej 20 tys. mieszkańców 112 45,5
miasto na prawach powiatu 15 66,7

urząd wójt 309 19,4
burmistrz 190 36,8
prezydent 22 68,2

typ organizacja 22 18,2
partia 128 32,0
wyborców 118 36,4
wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców 253 22,5
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według wskazań Google Maps. Zmienną kontrolną był typ urzędu. Wyniki przed-
stawiono w tabeli 30.

Tabela 30. Zależność między odległością od Krakowa i posiadaniem witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki nie dały podstaw do przyjęcia postawionej hipotezy. Wartość ilorazu 
szans – Exp(B) – pokazuje, że przy kontroli typu urzędu odległość od centrum 
medialnego nie ma znaczenia dla posiadania przez kandydata witryny WWW. 
Podobnie jak w ocenie reprezentacji płci, tak i w tym wypadku kandydaci nie 
korzystali w sposób systematyczny z większych szans w komunikacji politycznej, 
które potencjalnie daje samodzielnie prowadzona kampania internetowa.

Kontekst indywidualny kampanii a posiadanie witryny WWW

W tej części badań skupiono się na roli czynników związanych z przewagą 
z tytułu bycia inkumbentem, liczbą kontrkandydatów oraz uprzednim kandydo-
waniem w wyborach samorządowych. Sprawdzono, czy zmienne te są związane 
z prowadzeniem przez kandydata witryny WWW.

Inkumbent na ogół może korzystać z przywileju większej widoczności 
medialnej i publicznej. Pretendenci powinni mieć zatem większą motywację 
do korzystania z alternatywnych źródeł komunikowania politycznego, a więc 
częściej prowadzić kampanię on-line. Wstępna analiza potwierdza taką hipote-
zę, gdyż ogólna liczba pretendentów posiadających witrynę jest o 11 punktów 
procentowych wyższa od ogólnej liczby inkumbentów z witrynami. Różnica ta 
jest statystycznie istotna (χ2=7,373; df=1; p=0,007)100. Po uwzględnieniu typu 
urzędu jako zmiennej kontrolnej ta zależność jest również widoczna (por. tabela 
31). Warto jednak zauważyć, że na poziomie burmistrza różnica między inkum-
bentami a pretendentami w zakresie korzystania z witryn WWW jest wyraźnie 
mniejsza.

100  Tu i w następnych testach χ2 dla tabel 2x2 wartość χ2 podawana jest z uwzględnieniem po-
prawki Yatesa.

zmienne B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
odległość od Krakowa –0,002 0,003   0,500 1 0,479 0,998
wójt –2,172 0,480 20,447 1 0,000 0,114
burmistrz –1,289 0,482   7,137 1 0,008 0,276
urząd (ogólnie) 31,875 2 0,000
stała 0,897 0,497   3,258 1 0,071 2,451
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Tabela 31. Inkumbenci i pretendenci posiadający witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zależności zostały także poparte analizą statystyczną. Analiza re-
gresji logistycznej (tabela 32) wykazała, że inkumbenci istotnie rzadziej prowa-
dzą witryny WWW (iloraz szans=0,626), także przy kontroli typu urzędu. Ozna-
cza to, że szansa prowadzenia kampanii on-line przez inkumbenta jest o ok. 38% 
mniejsza niż szansa pretendeta, ceteris paribus.

Tabela 32. Zależność między byciem inkumbentem i posiadaniem witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Hipoteza związana z liczbą kontrkandydatów stanowiła, że im większa jest ich 
liczba, tym większa powinna być motywacja do prowadzenia własnej witryny, 
a więc więcej kandydatów będzie prowadzić kampanię on-line. Witryna może 
pełnić istotną rolę zarówno w atakach na konkurentów, jak i w odpieraniu ataków 
z ich strony. Hipoteza ta uzyskała potwierdzenie w zgromadzonych danych, co 
jasno ilustruje wykres 10. Należy jednak dodać, że po wprowadzeniu kontroli 
ze względu na typ urzędu, powyższa zależność utrzymuje się dla burmistrzów, 
a znika na poziomie wójtów i prezydentów.

zmienne n posiadanie witryny WWW (%)
inkumbent ogólnie 165 20,0
pretendent ogólnie 356 31,5
inkumbent wójt 117 12,8
pretendent wójt 192 23,4
inkumbent burmistrz 43 34,9
pretendent burmistrz 147 37,4
inkumbent prezydent 5 60,0
pretendent prezydent 17 70,6

zmienne B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
inkumbent –,468 0,234 3,991 1 0,046 0,626
wójt –2,137 0,482 19,638 1 0,000 0,118
burmistrz –1,314 0,484 7,363 1 0,007 0,269
urząd (ogólnie) 28,945 2 0,000
stała 0,875 0,464 3,561 1 0,059 2,399
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Wykres 10. Związek liczby kontrkandydatów na liście z prowadzeniem witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Sprawdzono także, czy fakt uprzedniego kandydowania jest związany z pro-
wadzeniem kampanii on-line. Testowano hipotezę stanowiącą, że doświadczenie 
z poprzednich kampanii jest związane z posiadaniem witryny WWW w kolejnej 
kampanii. Do analizy wybrano tylko pretendentów, gdyż z defi nicji dla inkum-
bentów zmienna objaśniająca – uprzednie kandydowanie – jest stałą. 36% preten-
dentów-debiutantów posiadało witryny WWW, wśród pretendentów-weteranów 
było ich 29%. Test χ2 (1,605; df=1; p=0,205) nie pozwolił jednak przypisać tej 
różnicy istotności statystycznej. W świetle tych danych należy stwierdzić, że fakt 
posiadania doświadczenia w kandydowaniu nie jest związany ani z większym, ani 
z mniejszym wykorzystaniem witryn przez pretendentów.

Przynależność partyjna a posiadanie witryny WWW

Tabela 33 przedstawia trzy grupy zmiennych defi niujących partyjność kandy-
datów. Zbadano związki między posiadaniem witryn WWW a przynależnością 
formalną do partii, uogólnioną następnie w opcje ideologiczne (gdzie PO i PSL 
reprezentowało centrum, SLD lewicę, a PiS i drobne partie konserwatywne – pra-

Liczba kontrkandydatów na liście
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wicę) oraz w ogólną partyjność i niezależność. Klasyfi kacji dokonano na podsta-
wie danych PKW. Wyniki z tabeli 33 pokazują względną równość w odsetkach 
kandydatów prowadzących kampanię on-line. Wyraźnymi wyjątkami jest niedo-
bór takich kandydatów w PSL i dość wysoki wskaźnik dla SLD, wynikający po 
części z niewielkiej liczby kandydatów tej partii.

Tabela 33. Zależność partyjności i posiadania witryny WWW

Źródło: opracowanie własne.

Pogrupowanie przynależności w opcje ideologiczne ukazało z kolei wyż-
szy odsetek wśród kandydatów prawicowych, szczególnie jeśli porównać ich 
z liczebnie podobną grupą kandydatów centrowych. Natomiast zestawienie 
partyjności i niezależności ujawniło brak różnic. Test χ2 dla przynależności par-
tyjnej, po odrzuceniu niezależności i pustej grupy innych partii, wykazał, że 
różnice między partiami w zakresie prowadzenia kampanii on-line są istotne 
statystycznie (χ2=10,027; df=3; p=0,018). Różnice na poziomie ideologii tracą 
swoją istotność statystyczną (V Cramera=0,111; p=0,093), która niemal całko-
wicie zanika przy pogrupowaniu ze względu na ogólną partyjność (χ2=0,037; 
df=1; p=0,847). Wynika stąd następujący wniosek: na najogólniejszym pozio-
mie nie ma znaczenia dla faktu prowadzenia kampanii on-line to, czy kandydat 
jest związany z jakąś partią, czy nie. Zaobserwowane, statystycznie istotne róż-
nice na szczegółowych poziomach analizy są konsekwencją wyraźnie niskiego 
wyniku dla PSL oraz nieco zawyżonego wyniku dla SLD. Zawyżenie może 
wynikać z niewielkiej ogólnej liczby kandydatów (n=13). Jeśliby jednak pomi-
nąć tę wątpliwość, to najwyższy wynik SLD można interpretować jako próbę 
odzyskania widoczności medialnej i publicznej, przy (wciąż) niesprzyjających 
okolicznościach politycznych. Z kolei niski wynik PSL można wytłumaczyć 

zmienne n posiadanie witryny WWW (%)

przynależność partyjna

niezależny 359 27,6
PO 39 30,8
PSL 40 12,5
PiS 64 34,4
SLD 13 53,8
inne 6 0

ideologia

prawica 70 31,4
centrum 79 21,5
lewica 13 53,8

niezależny 359 27,6

partyjność ogólnie
partyjny 162 28,4

niezależny 359 27,6
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strategią tej partii, stawiającą na bardziej tradycyjną komunikację polityczną 
w środowiskach wiejskich i w małych miastach101.

4.5. Witryny WWW kandydatów a wynik wyborów 

W tej części badań skupiono się na sprawdzeniu związków między faktem 
posiadania witryny a wygraną w wyborach, przy kontroli zmiennych demo-
grafi cznych, organizacyjnych i partyjnych. W ogólnym ujęciu w I turze wśród 
posiadaczy witryn WWW urząd objęło 37,9%, a wśród kandydatów bez witryn 
– 33,8%. Niewielka różnica na korzyść posiadaczy witryn nie jest jednak sta-
tystycznie istotna w świetle analizowanych danych (χ2=0,622; df=1; p=0,430). 
Inaczej wyglądało to w przypadku II tury wyborów102. Różnica wynosiła wów-
czas 22 punkty procentowe i była istotna statystycznie (χ2=3,832; df=1; p=0,05). 
Wśród posiadaczy witryn WWW urząd objęło 62,2%, a w przypadku kandyda-
tów nieprowadzących kampanii on-line – 40%. Do podobnych wniosków moż-
na dojść po zbadaniu korelacji (dwuszeregowej punktowej) między posiadaniem 
witryny a wygraną. Dla I tury wartość współczynnika korelacji wyniosła 0,039 
przy p=0,374; dla II tury 0,222 przy p=0,031. Korzystając z regresji logistycznej, 
wyliczono, że w powyższym zestawieniu zmiennych w II turze posiadacz witryny 
ma półtora raza większą szansę zostania wybranym niż kandydat bez witryny. 
Analiza taka nie uwzględniała jednak żadnej zmiennej kontrolnej, więc rezultat 
ten potraktowano z dużą rezerwą. Kontrola zmiennych w kontekście wyborów 
wydaje się bezwzględnie konieczna, choćby z powodu znanej w literaturze przed-
miotu przewagi inkumbentów103.

Do zmiennych kontrolnych wybrano te, które były skorelowane z faktem 
posiadania witryny, i w wypadku których istniały jednocześnie przesłanki – za-
równo teoretyczne, jak i empiryczne – by twierdzić, że mają wpływ na wygraną 
w wyborach. W tym celu przeprowadzono serię analiz wstępnych z wykorzysta-
niem korelacji oraz regresji logistycznej, uwzględniając różne zestawy zmien-
nych. W rezultacie stwierdzono, że do roli zmiennych kontrolnych nadają się: fakt 
bycia inkumbentem oraz liczba kontrkandydatów.

101  Interpretacja ta jest dodatkowo wspierana przez fakt, że 80% kandydatów zgłoszonych przez 
PSL ubiegało się o urząd wójta.

102  Pod nazwą „II tura” uwzględniono tury rozstrzygające, a więc w wypadku przeprowadzenia 
III tury to właśnie ona była tu uwzględniania.

103  S. Ansolabehere, J.M. Snyder Jr., The Incumbency Advantage in U.S. Elections: An Analysis 
of State and Federal Offi ces, 1942–2000, „Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy” 2002, 
nr 1, s. 315–338.
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Posiadanie witryny WWW a wygrana w wyborach

Analizę związku między posiadaniem witryny a wygraną, przy kontroli faktu 
bycia inkumbentem, przeprowadzono za pomocą regresji logistycznej. Kontrola 
liczby kontrkandydatów została tu pominięta. Testowana hipoteza stanowiła, że 
prowadzenie witryny WWW jest pozytywnie związane z wygraną w wyborach. 
Rezultaty, obliczone na podstawie danych dla wszystkich kandydatów (tj. na pod-
stawie danych z I tury), przedstawia tabela 34.

Tabela 34. Związek między posiadaniem witryny WWW a wygraną; n=521 (I tura)

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględnione w modelu współczynniki i obliczone ilorazy szans były istotne 
statystycznie. Uśredniając, szansa wygrania wyborów przez posiadacza witryny 
WWW jest dwukrotnie większa niż szansa wygrania wyborów przez kandyda-
ta bez witryny, ceteris paribus. Na tym tle, fakt bycia inkumbentem zwiększa 
szansę wygrania średnio dwadzieścia dwa razy w stosunku do szansy wygranej 
pretendenta. Czy zatem inkumbent z witryną WWW ma większe szanse wygranej 
niż inkumbent bez witryny? Sformułowano hipotezę warunkową, stanowiącą, że 
oddziaływanie inkumbenta na wygraną jest uzależnione od posiadania witryny 
WWW i przetestowano ją za pomocą regresji logistycznej z uwzględnieniem in-
terakcji. Wyniki przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Interakcja między posiadaniem witryny WWW a byciem inkumbentem; n=521

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 35 wynika, że posiadanie witryny przez pretendenta jest związane 
z dwukrotnie wyższą szansą wygranej niż szansa pretendenta bez witryny, a szan-
sa inkumbenta bez witryny jest dwudziestopięciokrotnie wyższa niż szansa wy-
granej pretendenta bez witryny. Jednak ze względu na niespełnienie warunku 

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,832 0,263 10,021 1 0,002 2,299
inkumbent 3,084 0,252 149,890 1 0,000 21,855
stała –2,015 0,189 114,165 1 0,000 0,133

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,985 0,299 10,879 1 0,001 2,679
inkumbent 3,223 0,288 125,350 1 0,000 25,116
witryna WWW × inkumbent –0,621 0,578 1,153 1 0,283 0,538
stała –2,084 0,204 104,293 1 0,000 0,124
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Sig.<α104 nie można dowieść, że związek witryny WWW i wygranej w wyborach 
jest uzależniony od bycia inkumbentem albo pretendentem105.

Jak przedstawiały się powyższe związki, gdy uwzględniono dane tylko z fi na-
łowej tury (n=95)? Proporcja zwycięzców bez witryny do zwycięzców z witryna-
mi wynosiła 1:1,5 (40% do 62%), a test χ2 wskazywał na statystyczną istotność 
rezultatów (χ2=3,832; df=1; p=0,05). Analiza regresji logistycznej dowiodła, że 
istnieją przesłanki, by i w tym przypadku uznać witrynę WWW za zmienną istot-
nie związaną z wygraną w wyborach (tabela 36).

Tabela 36. Związki między wygraną a prowadzeniem witryny na podstawie danych z fi nało-
wej tury wyborów; n=95

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 36 można wywnioskować, że fakt posiadania witryny WWW ponad-
dwukrotnie zwiększał szansę wygrania wyborów w stosunku do szans kandyda-
tów bez witryn, bez względu na to, czy kandydat był inkumbentem, czy preten-
dentem. Co ciekawe, w świetle tych danych w turze fi nałowej bycie inkumben-
tem nie pomagało w zwycięstwie. Bez zaskoczenia należy przyjąć to, że przy 
powtórzeniu analizy z uwzględnieniem interakcji między zmiennymi, bycie 
inkumbentem z witryną również nie przyczynia się do zwycięstwa w fi nałowej 
turze (Exp(B)=0,243; p=0,11), ale bycie pretendentem z witryną zwiększa szan-
se wygrania ponadczterokrotnie w stosunku do szans pretendenta bez witryny 
(Exp(B)=4,462; p=0,009).

Posiadanie witryny WWW a wygrana już w I turze

Czy prowadzenie kampanii on-line zwiększa szanse wygrania wyborów już 
w I turze? Przy kontroli liczby kontrkandydatów i faktu bycia inkumbentem, 
stwierdzono, że takiej zależności nie sposób udowodnić (tabela 37). Bycie inkum-
bentem zwiększa na ogół szansę wygranej w I turze siedemnastokrotnie w stosun-
ku do szans pretendenta, natomiast każdy kolejny kontrkandydat redukuje szansę 
wygranej przeciętnie o ok. 61%, w sytuacji gdy pozostałe zmienne pozostają nie-
zmienione. 

104  Przy standardowym założeniu, że α≤0,05.
105  Jednocześnie, na podstawie tych danych nie można jednoznacznie wykluczyć takiego 

związku.

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,915 0,430 4,523 1 0,033 2,497
inkumbent 0,055 0,436 0,016 1 0,900 1,056
stała –,433 ,363 1,426 1 0,232 0,649
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zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,101 0,328 0,095 1 0,758 1,107
inkumbent 2,838 0,287 97,813 1 0,000 17,074
liczba kontrkandydatów –0,953 0,139 46,635 1 0,000 0,386
stała –0,418 0,337 1,541 1 0,214 0,658

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,644 0,275 5,493 1 0,019 1,904
inkumbent 3,094 0,263 137,978 1 0,000 22,067
# kontrkandydat. –0,286 0,087 10,761 1 0,001 0,751
stała –1,233 0,282 19,157 1 0,000 0,291

Tabela 37. Związek wygranej w I turze i posiadania witryny WWW; n=521

Źródło: opracowanie własne.

Wśród posiadaczy witryn WWW w I turze wybory wygrało 19%, a wśród 
kandydatów bez witryn – 28%. Test χ2 wskazywał na statystyczną istotność różnic 
(χ2=3,866; df=1; p=0,49), która jednak zanikała przy uwzględnieniu podziału na 
inkumbentów i pretendentów.

Posiadanie witryny WWW a wygrana I tury

Choć prowadzenie kampanii on-line nie miało decydującego znaczenia dla 
wygrania całych wyborów już w I turze, to możliwe było, że przyczyniało się do 
wygrania I tury, tj. do uzyskania najlepszego wyniku. Wśród posiadaczy witryn 
WWW najlepszy wynik w I turze uzyskało 34%, a wśród kandydatów bez witryn 
35%, test χ2 wskazał, że taki rezultat nie może być uznany za istotny statystycz-
nie (χ2=0,021; df=1; p=0,885). Jednak uwzględnienie podziału na inkumbentów 
i pretendentów pokazało, że wśród pretendentów z witrynami odsetek zwycięz-
ców I tury (20%) jest wyraźnie wyższy niż wśród pretendentów bez witryn (11%; 
χ2=4,423; df=1; p=0,035). Jaki jest więc związek między posiadaniem witryny 
a szansą na otrzymanie najlepszego w I turze wyniku przy kontroli faktu, że ktoś 
jest inkumbentem? Tabela 38 przedstawia wyniki analizy regresji logistycznej, za 
pomocą której starano się odpowiedzieć na to pytanie.

Tabela 38. Związek między posiadaniem witryny a uzyskaniem najlepszego wyniku
w I turze; n=521

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy wynika, że niezależnie od oddziaływania faktu bycia inkumben-
tem oraz liczby kontrkandydatów, witryna WWW zwiększa szansę otrzymania 
najlepszego wyniku w I turze w stosunku do szansy kandydatów bez witryny 
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zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,779 0,313 6,193 1 0,013 2,179
inkumbent 3,218 0,303 112,817 1 0,000 24,990
witryna × inkumbent –,528 0,598 0,779 1 0,378 0,590
# kontrkandydat –,283 0,087 10,558 1 0,001 0,754
stała –1,297 0,293 19,573 1 0,000 0,273

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,096 0,246 0,152 1 0,697 1,101
inkumbent 3,182 0,287 123,12 1 0,000 24,094
liczba kontrkandydatów –0,039 0,075 0,27 1 0,604 0,962
stała –1,091 0,257 18,014 1 0,000 0,336

WWW. Czy można stwierdzić, że witryna WWW zwiększa szansę otrzymania 
najlepszego wyniku wtedy i tylko wtedy, gdy ktoś jest pretendentem, a zmniejsza 
szansę, gdy ktoś jest inkumbentem? Analiza regresji logistycznej z uwzględnie-
niem interakcji, której wyniki przedstawiono w tabeli 39, dowodzi, że nie ma 
wystarczających dowodów na rzecz takiej hipotezy.

Tabela 39. Oddziaływanie interakcji między posiadaniem witryny a byciem inkumbentem
dla uzyskania najlepszego wyniku w I turze; n=521

Źródło: opracowanie własne.

Witryna WWW zwiększa szansę najlepszego wyniku wśród pretendentów, 
inkumbenci bez witryny mają wyższe szanse uzyskania najlepszego wyniku niż 
pretendenci bez witryny, ale w obliczu braku istotności statystycznej interakcji 
nie sposób stwierdzić, czy siła związku między witryną a wygraną jest uzależnio-
na od bycia inkumbentem albo pretendentem. 

Posiadanie witryny a dojście do II tury wyborów

Kolejna hipoteza dotyczyła potencjalnego związku między prowadzeniem 
kampanii on-line a dojściem do II tury wyborów (tj. zajęciem 1. lub 2. miejsca 
w I turze). Wyniki analizy regresji logistycznej przedstawiono w tabeli 40.

Tabela 40. Związek między posiadaniem witryny a dojściem do II tury; n=521

Źródło: opracowanie własne.

O ile posiadanie witryny było związane z wygraną w I turze oraz najlepszym 
wynikiem w I turze, o tyle w wypadku dojścia do II tury takiego związku nie 
zaobserwowano. Współczynnik regresji dla posiadania witryny był nieistotny sta-
tystycznie. Istotny, po raz kolejny, był fakt bycia inkumbentem. Urzędujący wój-
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towie, burmistrzowie i prezydenci mają średnio dwadzieścia cztery razy większą 
szansę dojścia do II tury wyborów niż pretendenci.

Posiadanie witryny i partyjność a wygrana

W ostatniej części badań sprawdzono, czy partyjność (albo niezależność) kan-
dydatów oraz korzystanie z witryn WWW ma związek z wygrywaniem wyborów. 
Ogólne zestawienie tych związków dla wszystkich 521 kandydatów przedstawia 
tabela 41.

Tabela 41. Związek partyjności, posiadania witryny i wygranej w wyborach

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 41 wskazuje istnienie pewnych zależności. Widać w niej, że np. odse-
tek wygranych wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Spra-
wiedliwości był wyraźnie wyższy, gdy kandydat posiadał witrynę WWW. By 
sprawdzić, czy związki te mają uzasadnienie statystyczne, czy też mogą być tylko 
dziełem przypadku, posłużono się regresją logistyczną z kontrolą faktu bycia in-
kumbentem. Wyniki dla zmiennej zawiera tabela 42.

Tabela 42. Partyjność, posiadanie witryny, inkumbenctwo a wygrana; n=521

Źródło: opracowanie własne.

partia brak WWW posiadanie WWW
n wygrana (%) n wygrana (%)

niezależny 260 35 99 39
PO 27 30 12 58
PSL 35 57 5 60
PiS 42 14 22 23
SLD 6 0 7 14
inne 6 17 0 0

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
witryna WWW 0,906 0,269 11,342 1 0,001 2,474
inkumbent 3,009 0,256 138,516 1 0,000 20,268
partia (ogólnie) 7,503 5 0,186
PO 0,286 0,425 0,454 1 0,501 1,331
PSL 0,426 0,444 0,921 1 0,337 1,531
PiS –0,866 0,417 4,318 1 0,038 0,421
SLD –1,105 1,063 1,080 1 0,299 0,331
inne partie –0,556 1,319 0,177 1 0,674 0,574
stała –1,951 0,203 92,046 1 0,000 0,142
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Podobnie jak w poprzednich analizach, fakt posiadania witryny WWW 
zwiększał ponaddwukrotnie szansę wygranej; niezależnie od tego, fakt bycia 
inkumbentem zwiększał szanse dwudziestokrotnie, natomiast rola czynników 
partyjnych nie mogła zostać jednoznacznie oceniona z powodu braku istotno-
ści statystycznej współczynników regresji dla całej zmiennej jakościowej (partia) 
oraz dla poszczególnych partii, z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości. Należało-
by zatem przyjąć, że czynnik partyjności nie odgrywa istotnej roli w wyjaśnieniu 
wygranej, tym bardziej że po zgrupowaniu wszystkich partii razem i przeciwsta-
wieniu ich kategorii „kandydat niezależny”, współczynnik regresji logistycznej 
dla tak utworzonej zmiennej przy kontroli witryny i inkumbentów też jest nie-
istotny statystycznie (B=–0,190; S.E.=0,253). Intrygujący jest jednak przypadek 
Prawa i Sprawiedliwości z tabeli 42. Współczynnik regresji dla PiS wskazuje, 
że fakt bycia kandydatem PiS (a nie kandydatem niezależnym) zmniejsza szansę 
wygranej o ok. 58%. Oceniając wyłącznie po współczynnikach, ignorując błędy 
standardowe, można by dojść do wniosku, że kandydaci koalicji PO–PSL mają 
większe szanse wygranej, a kandydaci opozycji – PiS i SLD – mają mniejsze 
szanse wygranej w stosunku do kandydatów niezależnych.

Czy posiadanie witryny WWW przez kandydata z PiS zwiększa jego szan-
se? Regresja logistyczna z uwzględnieniem interakcji między kandydaturą z ra-
mienia PiS a posiadaniem witryny nie daje podstaw do weryfi kacji tej hipotezy. 
Współczynnik dla interakcji PiS×witryna jest nieistotny statystycznie (p=0,742), 
nie można więc orzec, czy kandydatom PiS witryna pomagała, czy dodatkowo 
przeszkadzała.

4.6. Charakterystyka internetowych witryn kandydatów

W tej części zbadano związek między wybranymi cechami witryn WWW kan-
dydatów, którzy prowadzili kampanię on-line, a wynikiem wyborczym. Spraw-
dzono także, czy zmienne demografi czne, organizacyjne i partyjne, określające 
kandydatów, związane są z charakterystyką treściowo-formalną prowadzonych 
przez nich witryn WWW. Badanie miało przede wszystkim charakter eksplora-
cyjny, niemniej jednak przed jego rozpoczęciem dysponowano pewną wiedzą 
o typowej zawartości witryn politycznych i wyborczych w innych krajach, a więc 
i oczekiwaniami uzasadniającymi sformułowanie hipotez a priori106.

Testowano cztery główne hipotezy. Hipoteza efektu zawartości witryn sta-
nowiła, że obecność badanych cech treściowo-formalnych na witrynach WWW 
zwiększa prawdopodobieństwo wygranej w wyborach. Badano m.in. obecność 

106  S. Ward, R. Gibson, On-line and on message? Candidate websites in the 2001 General Elec-
tion, „The British Journal of Politics & International Relations” 2003, nr 2, s. 188–205; R. Kluver et 
al. (red.), The Internet and National Elections, Routledge, London–New York 2007; A. Chadwick, 
Ph. Howard (red.), Routledge Handbook of Internet Politics, Routledge, London–New York 2009.
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aktualności prasowych, informacji wizerunkowych, programów wyborczych i ich 
uszczegółowienia, elementów interaktywnych i multimedialnych oraz nacecho-
wanie witryn.

Kolejne trzy hipotezy stanowiły o związkach między zmiennymi demogra-
fi cznymi, organizacyjnymi i partyjnymi a obecnością badanych cech treściowo-
-formalnych na witrynach WWW. W myśl hipotezy kompensacji grupy społecz-
ne słabiej reprezentowane w wyborach powinny mieć większą motywację do 
umieszczania na witrynach różnych elementów treściowo-formalnych, zakłada-
jąc przy tym, że ich obecność nie zaszkodzi kampanii, może za to pomóc. Hipo-
teza kontekstu organizacyjnego wyborów mówi, że zmienne organizacyjne mają 
związek z zawartością witryn kandydatów. Spodziewano się, że w przypadku 
gmin wielkomiejskich  prawdopodobieństwo pojawienia się badanych elemen-
tów treściowo-formalnych będzie większe. Przypuszczano także – analogicznie 
do hipotezy kompensacji – że pretendenci powinni mieć większą motywację do 
umieszczania na witrynach badanych elementów, by zwiększyć szanse wygranej. 
Hipoteza partyjności stanowi o braku związku między niezależnością kandydata 
a obecnością badanych elementów treściowo-formalnych. Spodziewano się, że 
niezależność (lub jej przeciwieństwo: partyjność) kandydata nie ma przełożenia 
na zawartość witryn WWW107.

Aktualności, sylwetka, galeria zdjęć

Następnym etapem analizy było sprawdzenie związków między zawartością 
witryn a wygraną. Testowana hipoteza stanowiła, że spośród typowych elemen-
tów witryny wyborczej – aktualności, sylwetki, galerii zdjęć – jedynie aktualności 
będą miały związek z wygraną. Kandydaci, którzy nie prowadzą treściowo dyna-
micznej witryny (tj. nie publikują aktualności), mają niższe szanse na wygraną; 
pozostałe wymienione elementy witryny WWW nie mają znaczenia.

Na 107 działających po wyborach witryn WWW dział aktualności istniał 
w 43% (46 witryn), sylwetka kandydata w 85% (91), galeria zdjęć w 53% (57). 
Z tego zestawienia wynika, że najważniejszy – z punktu widzenia świadomego 
politycznie czytelnika witryny – element, czyli dział aktualności, istniał w mniej-
szości witryn. Natomiast czołowy element autopromocyjny – sylwetka kandydata 
– istniał w wyraźnej większości witryn kandydatów. Czy te elementy są w jaki-
kolwiek sposób związane z wygraną w wyborach? Wyniki z tabeli 43 pokazują, 
że nie.

107  Ze względu na dużą liczbę testowanych hipotez szczegółowych wyniki w postaci tabel 
przedstawiono wyłącznie dla wybranych, najciekawszych z punktu widzenia politologa modeli.
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zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
aktualności 0,324 0,466 0,483 1 0,487 1,383
sylwetka 0,203 0,668 0,092 1 0,761 1,225
galeria –0,061 0,478 0,016 1 0,898 0,941
inkumbent 2,940 0,668 19,388 1 0,000 18,916
stała –1,296 0,641 4,080 1 0,043 0,274

Tabela 43. Związek między elementami witryny WWW a wygraną, przy kontroli
inkumbentów; n=107

Źródło: opracowanie własne.

Prowadzenie przez kandydata treściowo dynamicznej witryny nie zwięk-
sza jego szans na wygraną, podobnie jak przedstawienie własnej sylwetki oraz 
umieszczenie galerii zdjęć. Elementy te są z punktu widzenia skuteczności od-
działywania witryny nieistotne.

W serii dodatkowych analiz sprawdzono, które zmienne mogą posłużyć do 
wyjaśnienia, kto umieszcza na witrynie aktualności, sylwetkę i galerię zdjęć, a kto 
nie. Ich wyniki dowodzą, że zmienne demografi czne (płeć, wiek, wykształcenie 
kandydata) nie mają znaczenia dla umieszczania na witrynie badanych elemen-
tów. Wyjątkiem jest statystycznie istotna zależność między wiekiem kandydata 
a prawdopodobieństwem wystąpienia galerii zdjęć na witrynie. Zależność ta jest 
o tyle zaskakująca, że analiza regresji logistycznej wskazała pozytywny charakter 
związku. Innymi słowy, im starszy kandydat, tym większe prawdopodobieństwo, 
że umieści na witrynie galerię zdjęć. Rezultat, jak zaznaczono, jest istotny staty-
stycznie, ale związek jest bardzo słaby, wręcz minimalny. Wartość ilorazu szans 
dla zmiennej „wiek” w tym kontekście wyniosła 1,042 (B=0,41; SE=0,019).

Także zmienne związane z organizacyjnym kontekstem kampanii nie przy-
czyniają się do wyjaśnienia obecności badanych elementów treściowych wi-
tryn. Nie udało się wykazać, by wraz ze wzrostem liczby kontrkandydatów rosło 
prawdopodobieństwo wystąpienia aktualności, choć zakładając, że witryna jest 
narzędziem walki wyborczej, można by takiego związku oczekiwać. Im więcej 
kontrkandydatów, tym większa potrzeba zaatakowania przynajmniej tych poli-
tycznie najsłabszych, by zwiększyć własne szanse. W świetle niniejszych badań 
nie sposób tego dowieść, oddziaływanie liczby kontrkandydatów na wystąpienie 
aktualności na witrynie jest nieistotne statystycznie (B=–0,062; SE=0,122). Po-
dobnie liczba kontrkandydatów nie miała związku z pojawianiem się sylwetki 
kandydata i galerii zdjęć. Co ciekawe, bez znaczenia jest także doświadczenie 
w wyborach. Fakt udziału w przeszłości w wyborach samorządowych, przy kon-
troli bycia inkumbentem, nie miał żadnego związku z wystąpieniem aktualności, 
sylwetki lub galerii. Żadnej istotnej roli nie odgrywał też rodzaj urzędu, tj. wybór 
wójta, burmistrza, prezydenta.

 Sprawdzono także związki między występowaniem wspomnianych elemen-
tów treściowych a czynnikami partyjnymi. Testowana hipoteza stanowiła, że 
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przedstawiciele partii opozycyjnych powinni mieć większą skłonność do umiesz-
czania na własnych witrynach aktualności, choćby w celu regularnego atakowania 
przedstawicieli partii rządzących. Stąd spodziewano się, że kandydaci SLD, PiS 
i partii niszowych będą częściej publikowali aktualności. Rozważano także inną 
hipotezę, według której przedstawiciele dwóch głównych partii – PO i PiS – będą 
bardziej aktywni, co przejawi się w częstszym występowaniu działu aktualności. 
Po wykonaniu analizy regresji logistycznej obie hipotezy upadły. Czynniki par-
tyjne, mierzone zarówno szczegółowo, z uwzględnieniem podziału na partie, jak 
i ogólnie, z uwzględnieniem podziału na partyjność i niezależność, okazały się 
bez znaczenia. Nie można dowieść, by przedstawiciele którejś partii lub kandyda-
ci niezależni wyraźnie i nieprzypadkowo częściej umieszczali na witrynach dział 
aktualności. Taki sam wniosek płynie z badania zależności między czynnikami 
partyjnymi a obecnością sylwetki kandydata i galerii zdjęć na witrynie WWW.

Czynnikiem istotnie związanym z występowaniem aktualności oraz sylwet-
ki kandydata, ale nie z obecnością galerii zdjęć, był typ witryny wyborczej. Na 
witrynach prywatnych, w przeciwieństwie do witryn innego typu (głównie ko-
mitetowych), aktualności występowały wyraźnie rzadziej (B=–1,830; SE=0,608; 
Exp(B)=0,160), natomiast sylwetki kandydata wyraźnie częściej (B=1,374; 
SE=0,602; Exp(B)=3,950). Różnica między witryną prywatną a inną odpowia-
da o 84% mniejszej szansie wystąpienia aktualności i blisko czterokrotnie więk-
szej szansie wystąpienia sylwetki kandydata. Te wnioski nie są specjalnie istotne 
z punktu widzenia interpretacji politologicznej. Warto jednak na ich podstawie 
zaznaczyć, że wielu kandydatów traktuje osobiste witryny jako media treściowo 
statyczne, podczas gdy nadawcy kolektywni (np. komitet jako całość) traktują 
witryny jako media treściowo dynamiczne, w którym kluczową rolę pełnią stale 
uzupełniane działy z aktualnościami. Inaczej rzecz się ma z prezentacją sylwetek 
kandydatów. Nadawcy kolektywni są mniej skłonni niż nadawcy indywidualni do 
poświęcenia osobnej zakładki na witrynie, przeznaczonej na szczegółową prezen-
tację sylwetek swoich kandydatów.

Programy wyborcze na witrynach kandydatów

Publikacji programów wyborczych poświęcono osobne analizy. Rozważano 
trzy rodzaje zmiennych objaśnianych (wszystkie zakodowane dychotomicznie): 
1) obecność na witrynie programu wyborczego, 2) obecność szczegółowych pla-
nów, 3) obecność szczegółowych dokonań kandydata. Obecność programu miała 
wskazywać, czy dany kandydat akcentuje kwestie merytoryczne. Treść progra-
mów nie była oceniana. Mierzono obecność programu, a dodatkowo także jego 
długość, jako przybliżony wskaźnik rozbudowania programu. Obecność szczegó-
łowych planów miała wskazywać, czy w programie lub gdziekolwiek na witrynie 
pojawiają się możliwie szczegółowo opisane plany kandydata. Za szczegółowe 
uznawano np. propozycje remontu konkretnej ulicy, zbudowania infrastruktury, 
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powołania instytucji, zorganizowania imprezy. Obecność szczegółowych doko-
nań miała wskazywać, czy kandydat powołuje się na konkretne osiągnięcia włas-
nej osoby, zarówno w programie, jak i w innych dokumentach na witrynie (np. 
w opisie sylwetki). Spodziewano się, że wprowadzając tę zmienną, uda się wyka-
zać, że inkumbenci przede wszystkim chwalą się szczegółowymi dokonaniami, 
a pretendenci przede wszystkim konkretyzują własne plany na przyszłość.

Program wyborczy obecny był w 68% (73) działających witryn WWW. Je-
śli przyjąć, że program wyborczy na witrynie wyborczej jest, obok aktualności, 
najważniejszym elementem komunikacji politycznej, to te 68% należy uznać za 
niską wartość. Należałoby się spodziewać, że w przytłaczającej większość kandy-
daci będą się starali podać choćby szczątkowy program. Można to zinterpretować 
na dwa sposoby. Możliwe jest, że kandydaci zachowują się całkowicie racjonal-
nie, nie przykładając wagi do publikacji programu, gdyż zakładają (lub wiedzą), 
że dla ich wyborców nie ma to znaczenia. Druga interpretacja uwzględnia rea-
lia Polski lokalnej, w której o wiele ważniejsze jest przedstawienie programu na 
spotkaniu z wyborcami niż w Internecie, którego – jak sugerowano wyżej – nie 
traktuje się jako pełnoprawnego, długofalowego narzędzia oddziaływania poli-
tycznego.

Czy publikacja programu wyborczego zwiększa szansę wygrania wśród tych 
kandydatów, którzy prowadzą kampanię on-line? Analiza regresji logistycz-
nej dowodzi, że nie. Przy kontroli tego, czy ktoś jest inkumbentem, publikacja 
programu wyborczego ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza szans wygrania wy-
borów; okazuje się czynnikiem nieistotnym w ujęciu statystycznym (B=0,287; 
SE=0,516). Sprawdzono także, czy istnieje związek między zmiennymi demo-
grafi cznymi, organizacyjnymi i partyjnymi a publikacją programu wyborczego 
na witrynie. Przypuszczano, że grupy słabiej reprezentowane (np. kobiety) będą 
bardziej skłonne do publikowania programów wyborczych, by w ten sposób uzy-
skać symboliczną choćby przewagę nad kandydatami bez programów i w konse-
kwencji mieć poczucie profesjonalnie prowadzonej kampanii on-line.

Wyniki analizy regresji logistycznej dowiodły jednak, że postawiona wyżej 
hipoteza nie znajduje potwierdzenia w danych. Współczynniki dla płci, wieku 
i wykształcenia okazały się nieistotne statystycznie. Bez znaczenia okazały się 
czynniki organizacyjne. Ani bycie inkumbentem, ani doświadczenie w wybo-
rach, ani liczba kontrkandydatów, ani rodzaj urzędu nie są powiązane z praw-
dopodobieństwem pojawienia się programu wyborczego na witrynie. Istotna za 
to okazała się partyjność kandydata. Szansa na to, że kandydat partyjny opubli-
kuje program wyborczy jest o 60% mniejsza niż szansa kandydata niezależnego. 
Szczegółowa analiza z uwzględnieniem podziału na partie ujawniła, że wyraźnie 
niższa szansa publikacji dotyczy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 44.
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Tabela 44. Dwa modele obrazujące związki między partyjnością a faktem publikowania
programu na witrynach; n=107

Źródło: opracowanie własne.

Dlaczego kandydaci Prawa i Sprawiedliwości rzadziej publikują swoje pro-
gramy wyborcze? Możliwa do zaproponowania interpretacja jest następująca. PiS 
jest partią scentralizowaną, o wyraźnie skrystalizowanych poglądach, niewielkim 
wewnętrznym zróżnicowaniu programowo-ideowym (przynajmniej oceniając na 
podstawie komunikowania publicznego). Kandydaci PiS mają prawo zakładać, 
że ich potencjalni wyborcy znają ogólny program partii oraz że przykładają więk-
szą wagę do wyboru opcji politycznej niż do oryginalnych, autorskich rozwiązań 
programowych na poziomie lokalnym. Taka interpretacja świadczyłaby też, że 
kandydaci PiS nie traktują witryn WWW jako narzędzia przekonywania niezde-
cydowanych, tylko jako narzędzie wzmacniające już istniejące, pozytywne posta-
wy wśród wyborców.

W 107 działających po wyborach witrynach WWW w 25% (27 witryn) odna-
leziono informacje o konkretnych dokonaniach, a w 43% (46) informacje o kon-
kretnych planach kandydata. Płeć i wykształcenie kandydata nie miały związku 
z chwaleniem się dokonaniami. Stwierdzono natomiast, że im starszy kandydat, 
tym prawdopodobieństwo opublikowania dokonań nieznacznie rośnie (B=0,088; 
SE=0,028; Exp(B)=1,092). Efekt jest więc minimalny, a samą zależność trudno 
interpretować w perspektywie politologicznej. Oczekiwany był natomiast zwią-
zek między zmiennymi organizacyjnymi a publikacją dokonań. Spodziewano się, 
że będzie to domena przede wszystkim inkumbentów. Badanie potwierdziło sen-
sowność takich oczekiwań. W przypadku kandydatów ubiegających się o reelek-
cję szansa na wystąpienie na witrynie konkretnych dokonań jest trzynaście razy 
większa niż w wypadku pretendentów (tabela 45). Pozostałe zmienne organiza-
cyjne – doświadczenie w wyborach, liczba kontrkandydatów, rodzaj urzędu  – nie 
odgrywały istotnej roli, podobnie jak czynniki partyjne.

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
model ogólny partyjność –0,919 0,419 4,808 1 0,028 0,399

stała 1,082 0,259 17,480 1 0,000 2,950
model 
szczegółowy

partia (ogólnie) 5,383 4 0,250
PO –0,794 0,806 0,970 1 0,325 0,452
PSL –1,082 1,033 1,097 1 0,295 0,339
PiS –1,082 0,517 4,384 1 0,036 0,339
SLD –0,389 0,904 0,185 1 0,667 0,678
stała 1,082 0,259 17,480 1 0,000 2,950
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B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
inkumbent 2,572 0,541 22,630 1 0,000 13,091
stała –1,879 0,324 33,682 1 0,000 0,153

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
inkumbent 1,028 0,479 4,610 1 0,032 2,796
stała –0,517 0,227 5,196 1 0,023 0,596

Tabela 45. Związek między byciem inkumbentem a opisem dokonań kandydata
na witrynie WWW; n=107

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnia grupa analiz dotyczyła czynników związanych z publikowaniem kon-
kretnych planów powyborczych. Główna hipoteza stanowiła o ich związku z by-
ciem pretendentem. Skoro pretendenci mają wyraźnie mniejsze szanse wygranej 
i można przypuszczać, że na ogół zdają sobie z tego sprawę, to powinni być bar-
dziej skłonni do publikowania możliwie szczegółowych i konkretnych planów, 
odnośnie do działań, które podejmą, jeśli zostaną wybrani. Zgromadzone dane 
i wykonana analiza regresji logistycznej zaprzeczyły tej hipotezie. To inkumbenci 
częściej niż pretendenci publikują na witrynach konkretne plany (tabela 46). 

Tabela 46. Związek między byciem inkumbentem a występowaniem konkretnych planów 
powyborczych; n=107

Źródło: opracowanie własne.

Liczba kontrkandydatów, rodzaj urzędu i doświadczenie z poprzednich kam-
panii okazały się statystycznie nieistotne, podobnie jak zmienne demografi czne 
i partyjne. Dla prowadzenia kampanii wyborczej w sieci, zorientowanej na kon-
kretne plany, znaczenie ma jedynie fakt, że kandydat ubiega się o reelekcję. Dla-
czego pretendenci nie wykorzystują każdej nadarzającej się okazji, by zwiększyć 
swoją widoczność medialną i osłabić szanse inkumbentów? Jedna z możliwych 
odpowiedzi zakłada, że pretendenci zdają sobie sprawę z niewielkiego oddziały-
wania witryn i – praktycznie rzecz ujmując – z braku znaczenia opublikowanych 
programów wyborczych, tak szczegółowych i konkretnych, jak i ogólnikowych. 
Dlaczego więc inkumbenci wyraźnie częściej publikują konkretne plany wybor-
cze? Podejrzewano, że odpowiedzialny za to może być efekt interakcji. Inkum-
bent z konkretnymi planami po wyborach będzie miał jeszcze większą przewagę 
niż inkumbent bez planów na witrynie. Analiza regresji logistycznej z uwzględ-
nieniem takiej interakcji nie dała jednak podstaw do przyjęcia tej hipotezy, gdyż 
interakcja okazała się nieistotna statystycznie.
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Interaktywny i społecznościowy charakter witryn kandydatów

Interaktywny i społecznościowy wymiar witryn zbadano, by sprawdzić, do 
jakiego stopnia kandydaci oferują internautom możliwość współdecydowania 
o przebiegu kampanii i sprawach programowych. Sprawdzono także, od jakich 
czynników zależy interaktywność witryn oraz obecność elementów społecznoś-
ciowych. Zakodowano obecność na witrynie odnośników do serwisów Facebook, 
NK, YouTube, Twitter oraz Blip, a także obecność blogu, obecność dowolnego 
komunikatora lub czatu, obecność jakiejkolwiek formy forum internetowego 
(wliczono w to także możliwość komentowania pod aktualnościami) oraz obec-
ność danych kontaktowych (adres korespondencyjny lub telefon lub adres poczty 
elektronicznej).

Statystykę opisową dla 107 działających po wyborach witryn, dla których 
przeprowadzono analizę zawartości, przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Elementy interaktywne i społecznościowe na witrynach; n=107 (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Z zestawienia na wykresie 11 wynika, że tylko Facebook i YouTube mogą 
zostać uznane za media społecznościowe, z których przynajmniej część kandyda-
tów korzystała. NK (Nasza-Klasa), Twitter, Blip pojawiały się jako jednostkowe 
przypadki. Dane kontaktowe pojawiły się na zdecydowanej większości witryn, 
ale jednak nie wszędzie. W przypadku ok. 7% witryn takich informacji zabra-
kło, co można interpretować jako zachowanie racjonalne w myśl zasady: jeśli nie 
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mam czasu i zamiaru odpowiadać na e-maile, to lepiej w ogóle nie zachęcać do 
kontaktu. Może tak być, jeśli dla kandydata witryna jest jedynie uzupełnieniem 
właściwej kampanii i nie ma on zamiaru koncentrować się na komunikowaniu 
w sieci poza jednorazowym opublikowaniem treści na witrynie.

Interesująca jest całkiem względnie wysoka pozycja forum internetowego. Ja-
kąś formę forum znaleziono w 16% witryn, co sugeruje, że przynajmniej niewiel-
ka część kandydatów zgadza się na to, by użytkownicy mogli komentować treść 
witryny i zapewne godzi się albo na obecność głosów krytycznych, albo na zarzut 
cenzurowania niewygodnych treści. Blog jako internetowy gatunek jest silnie ko-
jarzony z komunikacją polityczną. Na tym tle 11% witryn, na których odnalezio-
no blogi, należy uznać za niską wartość. Z drugiej strony, raport GUS wyraźnie 
dowodzi, że medialna popularność blogów (w tym blogów politycznych) nie ma 
przełożenia na typowe zachowania przeciętnego internauty. W dużych miastach 
blogi czyta ok. 10% Polaków, w mniejszych miastach 9%, a na wsiach 6%108.

Od których czynników zależy występowanie elementów interaktywnych lub 
społecznościowych na witrynach kandydatów? Pod uwagę brano występowanie 
odnośników do Facebooka, YouTube, forum oraz blogu. Zmienne demografi cz-
ne okazały się bez znaczenia. Na podstawie zgromadzonych danych nie sposób 
dowieść, że np. młodzi kandydaci wyraźnie częściej odwołują się do elementów 
interaktywnych lub społecznościowych. Facebook czy YouTube nie pojawiały się 
u nich ani rzadziej, ani częściej. Nie ma znaczenia ani płeć, ani wykształcenie. Hi-
poteza kompensacji – tj. stanowiąca, że grupy słabiej reprezentowane będą wyko-
rzystywały wszelkie możliwe sposoby zwiększenia widoczności medialnej – po 
raz kolejny nie znalazła potwierdzenia.

Wśród czynników organizacyjnych pewne znaczenie miał rodzaj urzędu; po-
zostałe były nieistotne, tak samo jak czynniki partyjne. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia odnośnika do serwisu YouTube istotnie rosło, gdy rozważany był 
wybór prezydenta. Zatem szansa, że kandydat na prezydenta wykorzysta mul-
timedialną platformę YouTube jest wyraźnie wyższa niż szansa kandydata na 
urząd wójta lub burmistrza. Podobne związki zaobserwowano dla blogów i Fa-
cebooka (tabela 47).

Żaden z rozważanych elementów interaktywnych lub społecznościowych nie 
był związany z wygraną w wyborach, przy kontroli bycia inkumbentem i rodzaju 
urzędu. To, że prezydenci są bardziej skłonni do komunikowania politycznego za 
pomocą YouTube, nie przyczynia się do ich zwycięstwa. Można jednak domnie-
mywać, że częściowo przyczynia się do tworzenia ogólnego wizerunku kandyda-
ta i postrzegania jego kampanii jako profesjonalnej i nowoczesnej.

108  Społeczeństwo informacyjne w Polsce, s. 92.
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Tabela 47. Trzy modele obrazujące związek między elementami interaktywnymi
i społecznościowymi a rodzajem urzędu; n=107

Źródło: opracowanie własne.

Nacechowanie witryn

Nacechowanie witryn kandydatów zostało zmierzone na pięciostopniowej 
skali, od –2 do +2. Przyjęto następujące zasady kodowania: witryny czysto infor-
macyjne, emocjonalnie nijakie, niezawierające żadnych elementów krytycznych 
lub chwalących traktowano jako punkt neutralny i kodowano jako zero. Kodami 
–1 oraz +1 oznaczane były witryny, na których przeważały, odpowiednio, ele-
menty krytyczne lub chwalące, przy czym nie dominowały one na witrynie oraz 
mieściły się w granicach kulturalnej krytyki i przyzwoitego chwalenia się. Koda-
mi –2 oraz +2 oznaczono witryny o treściach krytycznych lub chwalących, jeśli te 
dominowały na witrynie lub jeśli nie mieściły się w granicach przyzwoitości dys-
kursu publicznego. W przypadku treści mieszanych ostateczną ocenę wyważano, 
sumując kody cząstkowe (np. –1 za atak na konkurenta oraz +2 za przesadne 
chwalipięctwo dawało ogólną ocenę +1). Ten prosty i daleki od precyzji system 
ocen został potraktowany jako pomiar porządkowy, a jego głównym celem było 
zarysowanie ogólnego charakteru witryny.

Rozkład kategorii nacechowania zilustrowano na wykresie 12. W analizowa-
nych danych najczęściej wystąpiły witryny neutralne. Widać też, że witryny nace-
chowane pozytywnie (+1 i +2) występowały częściej niż nacechowane negatyw-
nie oraz że liczba witryn nacechowanych skrajnie pozytywnie (+2) odpowiadała 
mniej więcej liczbie witryn negatywnych (–1), najmniej było natomiast witryn 
skrajnie negatywnych (–2). Płynie stąd wniosek, że choć ogólnie kampania miała 
charakter neutralny, to rozważając tylko jej emocjonalną część, była bardziej po-
zytywna aniżeli negatywna.

zmienna B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
YouTube urząd (ogólnie) 9,716 2 0,008

wójt –2,303 0,837 7,574 1 0,006 0,100
burmistrz –2,106 0,784 7,216 1 0,007 0,122
stała –,336 0,586 0,330 1 0,566 0,714

Facebook urząd (ogólnie) 5,040 2 0,080
wójt –1,253 0,680 3,398 1 0,065 0,286
burmistrz –1,516 0,685 4,904 1 0,027 0,220
stała 0,000 0,577 0,000 1 1,000 1,000

blog urząd (ogólnie) 6,072 2 0,048
wójt –1,386 0,775 3,203 1 0,074 0,250
burmistrz –2,058 0,854 5,807 1 0,016 0,128
stała –0,693 0,612 1,281 1 0,258 0,500
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Źródło: opracowanie własne.

Nacechowanie witryn nie miało związku z wygraną w wyborach, przy kontro-
li inkumbentów. Współczynniki regresji logistycznej okazały się nieistotne sta-
tystycznie, niezależnie od tego, czy nacechowanie potraktowano jako zmienną 
ilościową, czy kategorialną. Sprawdzono jednak, czy zmienne demografi czne, or-
ganizacyjne oraz partyjne są związane z wyborem negatywnego, neutralnego albo 
pozytywnego stylu kampanii. Ze względu na małą liczebność skrajnych ocen, na-
cechowanie zgrupowano w zmienną o trzech poziomach: negatywny, neutralny, 
pozytywny. Pomiaru nacechowania dokonano na skali porządkowej, dlatego po-
niższe analizy przeprowadzono z wykorzystaniem testów Manna-Whitneya oraz 
Kruskala-Wallisa, właściwych dla tego typu pomiarów.

Cechy demografi czne nie miały znaczenia dla wyjaśnienia nacechowania wi-
tryn. Nie sposób wykazać, by np. kandydatki prowadziły kampanię on-line w in-
nym stylu emocjonalnym niż kandydaci. Podobnie, nie sposób dowieść, że wraz 
z wiekiem zmienia się nacechowanie kampanii sieciowej oraz że znaczenie może 
mieć wykształcenie wyższe. Wszystkie różnice okazały się nieistotne statystycz-
nie. Niektóre zmienne organizacyjne miały znaczenie. Istotne okazało się to, czy 
ktoś był inkumbentem (U=694; p=0,019) oraz czy ktoś kandydował wcześniej 
w wyborach (doświadczenie, U=940; p=0,048). W obu przypadkach kampania 
on-line była bardziej nacechowana pozytywnie w porównaniu z kampanią pre-
tendentów i osób bez doświadczenia wyborczego. Liczba kontrkandydatów oraz 
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rodzaj urzędu były nieistotne statystycznie. Niezależność kandydatów nie miała 
przełożenia na nacechowanie ich witryn, porównując z kandydatami partyjny-
mi. Jednak szczegółowa analiza z uwzględnieniem podziału na partie ujawniła, 
że kandydaci PO i SLD prowadzili najbardziej pozytywnie nacechowane witry-
ny, a kandydaci PSL oraz PiS najbardziej negatywnie nacechowane (χ2=12,296; 
df=4; p=0,015). Interpretacja tego związku nie jest oczywista. Z jednej strony 
wydaje się zdroworozsądkowe, że kandydaci partii rządzącej na szczeblu krajo-
wym decydują się na kampanię pozytywną, a kandydaci opozycji na negatywną. 
Jednak negatywizm PSL, koalicjanta PO, przeczy tej regule. Można wprawdzie 
wynik PSL potraktować jako artefakt statystyczny, wskazując na niską liczebność 
kandydatów PSL w tym konkretnym badaniu (n=4), ale rozbieżność w nacecho-
waniu witryn między PO i PSL pozostanie intrygująca.

4.7. Wnioski z badań

Główny wniosek z badań jest następujący: istnieją przesłanki, by twierdzić, że 
fakt prowadzenia kampanii on-line może być nieprzypadkowo i istotnie związany 
z większymi szansami wygranej w wyborach samorządowych. W wyborach sa-
morządowych 2010 roku w Małopolsce witrynę prowadził niemal co trzeci kan-
dydat (28%). Zwycięzców wśród prowadzących kampanię on-line było więcej 
(38%) niż zwycięzców wśród nieprowadzących takiej kampanii (34%). Podczas 
fi nałowej tury urząd objęło 62% kandydatów prowadzących kampanię w sieci 
i 40% kandydatów nieprowadzących kampanii on-line. Kluczowe znaczenie mia-
ło jednak sprawdzenie, czy kandydat jest inkumbentem, czy pretendentem. Do-
piero na tym tle mogła ujawnić się rola witryn WWW. Przeprowadzenie analiz 
utrzymujących zmienną „bycie inkumbentem” na stałym poziomie pokazało, że 
prowadzenie kampanii on-line przez kandydata zwiększa jego szanse na wygra-
ną ponaddwukrotnie w stosunku do szans kandydata nieprowadzącego kampanii 
w sieci. 

Czy można zatem mówić o ważnej, a nawet kluczowej roli witryn WWW 
w wyborczym sukcesie? W świetle badań odpowiedź nie jest oczywista, bo 
z miejsca rodzi się pytanie, jak tę kluczowość zdefi niować. Choć prowadzenie 
kampanii on-line dwukrotnie zwiększa szansę wygrania w stosunku do kandy-
datów bez witryn, to fakt bycia inkumbentem, a nie pretendentem zwiększa tę 
szansę ponaddwudziestokrotnie. Na tym tle potencjalne oddziaływanie witryny 
wydaje się mizerne. Rezultat ten jest też zbieżny z wynikami, które otrzymali 
Gibson i McAllister, wskazującymi na ledwie dwuprocentowy przyrost poparcia 
będący wynikiem prowadzenia kampanii on-line.

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że kandydat nie ma wpływu na to, czy jest 
inkumbentem czy pretendentem w momencie rozpoczynania kampanii wybor-
czej. Ma natomiast wpływ na to, czy uruchomi witrynę WWW i poprowadzi 
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kampanię on-line, czy też nie. W turze rozstrzygającej przewaga inkumbentów 
zanika, a rola witryny WWW wciąż jest widoczna, choć niewielka.

Prowadzenie kampanii on-line nie gwarantuje natychmiastowego sukcesu 
i zakończenia wyborów po I turze, ale zwiększa szansę uzyskania najlepszego 
wyniku przed kolejną turą wyborów. Co ciekawe, dotyczy to wyłącznie najlep-
szego wyniku, ale już nie drugiego z kolei. 

Czynnik partyjności (o ś  podmio towośc i  po l i t yczne j) okazał się nie-
istotny dla rozważań nad rolą kampanii on-line w wyborczym zwycięstwie. Nie 
ma znaczenia, czy ktoś jest przedstawicielem partii, czy też kandydatem nieza-
leżnym; nie ma też znaczenia to, przedstawicielem której partii jest kandydat. 
Uruchomienie witryny WWW ani nie pomoże, ani nie przeszkodzi w wygranej. 
W obliczu powyższych zależności pytanie „opcja czy osoba” w nowych mediach 
staje się bezzasadne. Niezależność kandydata w kontekście posiadania przez nie-
go witryny WWW lub nie ani nie pomaga, ani nie przeszkadza w wygranej.

W części eksploracyjnej badania zauważono jednak, że ogólnie niewielką 
przewagą w szansach na wygraną dysponują kandydaci partyjni, wywodzący się 
z aktualnej koalicji rządzącej na szczeblu krajowym, natomiast w gorszej sytuacji 
wyjściowej są kandydaci ogólnokrajowej opozycji. W świetle analizowanych tu 
danych rezultaty te były statystycznie nieistotne. Niczego więc nie dowodziły, ale 
intrygowały i zachęcały do stawiania kolejnych hipotez. 

Badanie pokazało także, że zmienne demografi czne mają związek z prowa-
dzeniem kampanii on-line. Kobiety rzadziej niż mężczyźni decydują się na uru-
chomienie witryny wyborczej, osoby starsze rzadziej niż młodsze, a osoby bez 
wyższego wykształcenia rzadziej niż absolwenci szkół wyższych. Nie ma to jed-
nak znaczenia dla wygranej w wyborach, gdy uwzględni się oddziaływanie faktu 
bycia inkumbentem. Tym bardziej nie ma znaczenia interakcja między posiada-
niem witryny a zmiennymi demografi cznymi. Kampania on-line nie pomaga ani 
kobietom, ani kandydatom starszym, ani kandydatom bez wyższego wykształce-
nia, ale też im nie przeszkadza.

Im wyższy większa gmina (tj. od gmin wiejskich, przez miejskie, aż po wiel-
komiejskie), tym częściej używa się witryny WWW. Procentowo najmniej jest 
ich w wyborach wójtów, a najwięcej w wyborach prezydentów. Nie ma natomiast 
znaczenia odległość od Krakowa, uznanego w badaniu za centrum medialno-po-
lityczne Małopolski. Hipoteza, mówiąca, że witryny WWW są wykorzystywane 
jako czynniki kompensacyjne wobec oddalenia od centrum nie znalazła potwier-
dzenia (o ś  dys t rybuc j i  w ładzy  na poziomie sublokalnym).

Odsetek kandydatów prowadzących kampanię on-line rośnie wraz z liczbą 
kontrkandydatów na ten sam urząd na tym samym terenie; zależność ta jest szcze-
gólnie widoczna (i statystycznie istotna) przy wyborach burmistrzów. Można do-
mniemywać, że związek liczby kontrkandydatów i liczby kandydatów z witryna-
mi WWW może być konsekwencją kampanii negatywnej prowadzonej w nowych 
mediach. Im większa liczba kontrkandydatów, tym trudniejsze wybory, ergo – tym 
większa motywacja do atakowania kontrkandydatów za pośrednictwem własnej 
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witryny WWW. W systemie demokratycznym tradycyjne media są zobowiąza-
ne do zachowania obiektywizmu w swoim przekazie, nawet jeśli redakcja ma 
swojego faworyta. Komunikacja polityczna na witrynie nie jest ograniczana od-
działywaniem doktryny odpowiedzialności społecznej i tradycją dziennikarskiej 
bezstronności. W ten sposób ujawnia się również na poziomie lokalnej komuni-
kacji politycznej tendencja do medializacji wzajemnych relacji mediów i polityki.

Niniejsze badania dowodzą, że przewaga inkumbenta ani nie rośnie, ani nie 
słabnie, gdy inkumbent uruchomi witrynę WWW. Kampania on-line jest więc 
tutaj bez znaczenia. Kandydatom pretendentom opłaca się prowadzić kampanię 
on-line. Zakładając, że koszt takiej kampanii jest relatywnie niewielki, nie mają 
oni nic do stracenia, a zyskują dwukrotnie wyższą szansę wygranej niż pretenden-
ci nieobecni w sieci. Inkumbent może sobie pozwolić na częściowe ignorowanie 
sieci, przynajmniej w I turze wyborów. Dysponuje ogromną przewagą i ta prze-
waga nie topnieje, jeśli nie zaistnieje on w sieci.

Warto przy tym pamiętać o sugestii Dave’a D’Alessio, że posiadanie witryny 
może być konsekwencją innych, niezmierzonych w badaniu cech. Być może kan-
dydaci z witrynami to po prostu kandydaci bardziej aktywni społecznie i medial-
nie, sprytniejsi, z przemyślaną taktyką wyborczą. I to aktywność, spryt i taktyka, 
a nie kampania w sieci mają wpływ na wygraną. 

Nie znaleziono mocnych dowodów na poparcie tezy, że zawartość witryn 
w sposób systematyczny i istotny zwiększa prawdopodobieństwo wygranej w wy-
borach. Analizy dowiodły, że szala argumentów przechyla się raczej na korzyść 
twierdzenia, że tak nie jest. Dla wygranej nie ma więc większego znaczenia to, co 
dany kandydat umieszcza na witrynie internetowej. Uderzający jest brak związku 
między obecnością działu aktualności na witrynie a wygraną. 

Nie ma dowodów, że grupy społeczne słabiej, gorzej, reprezentowane w wy-
borach starają się zrekompensować gorszą pozycję startową poprzez bardziej ak-
tywne wykorzystywanie kampanii sieciowej. To, czy ktoś jest członkiem partii, 
jest popierany przez partię, został wystawiony w wyborach przez komitet partyj-
ny czy wręcz przeciwnie, jest niezależny od partii (o ś  podmio towośc i  po -
l i t yczne j), nie ma większego znaczenia dla zawartości i stylu emocjonalnego 
prowadzonej kampanii w Internecie.

Czynniki organizacyjne, przede wszystkim to, czy ktoś jest inkumbentem, czy 
pretendentem, mają znaczenie dla wyjaśnienia zróżnicowania zawartości witryn 
WWW w zakresie publikowania konkretnych dokonań i osiągnięć oraz szcze-
gółowych planów na przyszłość. Inkumbenci chwalą się swoimi osiągnięciami 
i przekonują do szczegółowych wizji i planów na przyszłość. Pretendenci czynią 
to wyraźnie rzadziej. 

Można wykazać, że przy wyborach prezydenckich kandydaci częściej korzy-
stają z portali społecznościowych, interaktywnych, multimedialnych, lecz zjawi-
sko to nie ma żadnego wyraźnego przełożenia na sukces wyborczy. Można je 
interpretować wyłącznie w kategoriach charakterystyki kampanii on-line, swoi-
stego trendu, wizerunkowej nowoczesności, ale nie mechanizmu skutecznej per-
swazji i wygrywania wyborów.
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Podsumowanie

W jakim stopniu opisane w tym opracowaniu badania przybliżyły do odpo-
wiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszej książki: co ma decydujące znacze-
nie dla takiego a nie innego wyniku samorządowych wyborów – opcja czy osoba? 
W sformułowaniu odpowiedzi na to pytanie w takim samym stopniu pomocny 
powinien być zarówno sam opis przebiegu prowadzonych badań, co ich wyniki. 
Jak one pokazują, sporo hipotez badawczych i towarzyszących im wyobrażeń, 
i to zarówno tych zdroworozsądkowych, jak i tych mocno ugruntowanych w wie-
lu wcześniej opublikowanych pracach naukowych różnych autorów, nie znalazło 
potwierdzenia w Małopolsce w samorządowej rzeczywistości wyborczej roku 
2010. Ich negatywna weryfi kacja jest co prawda rezultatem słabiej oddziałują-
cym na wyobraźnię niż znalezienie wyraźnych i jednoznacznych zależności, ale 
przecież nie mniej ważnym i wartościowym poznawczo. Kilka kolejnych hipotez 
badawczych i towarzyszących im wyobrażeń okazało się natomiast prawdziwymi 
jedynie pod pewnymi warunkami. I tak, np. własna strona WWW pomagała kan-
dydatom na burmistrzów, jednak tylko w przypadku pretendentów. Inkumbenci 
mogli sobie pozwolić na jej brak. Z kolei nawet jeśli ogólnopolska identyfi kacja 
polityczna nie była potrzebna urzędującemu burmistrzowi bądź prezydentowi 
(a nawet wówczas, gdy im szkodziły), to już w przypadku pretendenta miała ona 
zasadnicze znaczenie. Nie znaczy to jednak, że wyłącznie ona była ważna, a prze-
de wszystkim, że zawsze musiała odgrywać rolę wyłącznie pozytywną. Co praw-
da bez niej trudno byłoby pretendentom zaistnieć, jednak z nią nierzadko trudno 
im było wygrać, a zatem to, co pomocne przy przekraczaniu progu politycznej 
istotności/rozpoznawalności, stawało się obciążeniem przy próbie przekraczania 
drugiego koniecznego progu – zwycięstwa w wyborach. 

W wyborach sejmiku – na pierwszy rzut oka – dominujące znacznie miała 
identyfi kacja polityczna (o ś  podmio towośc i  po l i t yczne j / o ś  t oż samo-
ś c i). Stabilność poparcia była szczególnie silna w największych miastach wo-
jewództwa. Jednak w powiatach ziemskich, choć wcześniejsze wybory miały 
zasadnicze znaczenie dla głosowania na takie, a nie inne listy, nie przesądzały 
one o ostatecznym rozstrzygnięciu. Odgrywały rolę czynnika przesądzającego 
o bazowej stabilności. Ta podstawa może być jednak modyfi kowana, gdy dana 
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partia znajdzie lub straci np. silnego kandydata – osobę, która skupia na sobie 
gros poparcia dla danej listy. Za takim skupieniem idzie zwykle zdobywanie no-
wych głosów dla całej listy. Brak takiego skupienia nie tylko ogranicza wzrost 
poparcia, może też powodować straty na rzecz innych ugrupowań – tych, które 
same znajdą takich silnych kandydatów. Przepływy pomiędzy poszczególnymi 
ugrupowaniami można wyjaśniać ideowymi wahaniami czy zmianami społecz-
nego klimatu, jednak niebagatelną rolę odgrywają w nich również indywidual-
ne cechy kandydata. Suma takich małych przewag – w warunkach wyrównanej 
siły głównych partii – może przynieść zwycięstwo w skali całego województwa. 
Tym najprawdopodobniej można wyjaśnić, dlaczego w wyborach parlamentar-
nych z 2011 roku Platforma Obywatelska odniosła sukces niemający precedensu 
w żadnych wcześniejszych wyborach żadnego szczebla. Prawo i Sprawiedliwość 
od 2005 roku zawsze zdobywało w Małopolsce więcej głosów niż PO i taki wynik 
przyniosły również wybory sejmowe w 2011 roku. Nawet jeśli znane osoby (lub 
ich brak) przesuwają poparcie dla danej opcji o 2–3%, może to być właśnie tyle, 
ile potrzeba do zmiany warty we władzach. 

Na polityczne afi liacje reagowały również tradycyjne media regionalne i lokal-
ne. Komitetom wyborczym dużych partii parlamentarnych krakowskie dzienniki 
poświęcały np. bez porównania więcej miejsca niż innym komitetom, w szcze-
gólności ugrupowań lokalnych (o ś  t oż s amoś c i). Wyraźnie było tu widać sku-
tek wpływu skali działania. Stanowiła ona dla mediów bardzo ważne kryterium 
selekcji, swoisty układ odniesienia, stosowany w redakcjach powszechnie, kiedy 
trzeba było wybrać kandydatów najbardziej istotnych spośród szerszego ich gro-
na. Jednak już w sytuacji inkumbentów, czyli tych, którzy w gronie kandydatów 
wyróżniali się przez sam fakt sprawowania urzędu, na który kandydowali, ich 
ewentualne związki z dużymi partiami parlamentarnymi nie były ani wskazywa-
ne, ani relacjonowane konsekwentnie i w taki sam sposób przez wszystkie badane 
media. 

W odniesieniu do analizy przebiegającej analogicznie do o s i  podmio to -
wośc i  po l i t yczne j, której celem było ustalenie, kim jest podmiot polityczny 
prezentowany w mediach tradycyjnych, czy ma on charakter indywidualny, czy 
też jest to byt zbiorowy (komitet wyborczy lokalny bądź dużej partii parlamen-
tarnej), ustalono, że w kontekście wyborów samorządowych małopolskie media 
skupiały się przede wszystkim na wyborach najbardziej spersonalizowanych, 
tj. wyborach prezydenta Krakowa. Znaczy to, że znacznie bardziej interesowały 
się one tymi rodzajami wyborów, w których mocno zaznaczała się osoba konkret-
nego kandydata. Wybory dotyczące konkretnego człowieka są jednak znacznie 
bardziej spójne z logiką działania mediów, premiującą zainteresowanie losem 
konkretnej jednostki, stąd taki wynik badań nie był wielkim zaskoczeniem. Nieco 
trudniej, z punktu widzenia tradycyjnych mechanizmów selekcji, wyjaśnić więk-
sze zainteresowanie krakowskich mediów w ich przekazie wyborczym wyborami 
do Rady Miasta Krakowa (bliższej siedzibom redakcji?) niż wyborom do sejmiku 
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wojewódzkiego (instytucji o realnie większej władzy), którym wszystkie krakow-
skie tytuły poświęcały wyraźnie mniej uwagi. 

Jednocześnie na łamach krakowskich dzienników widoczne było zaangażowa-
nie w taki a nie inny personalny wybór. Jednak nawet tytuły posiadające wyraźną 
linię programową nie podejmowały żadnych apeli ani wprost formułujących po-
parcia, ani wprost odwołujących się do ogólnopolskich podziałów ideowych. Ich 
nastawienie sprzyjające określonym kandydaturom przejawiało się w większym 
natężeniu krytycznych ocen pod adresem konkurencyjnych kandydatów i opcji. 
Można to interpretować w ten sposób, że brak jest przyzwolenia na bezpośrednie, 
ideowo uzasadnione zaangażowanie („głosujcie na Iksińskiego, bo to prawdziwie 
prawicowy/lewicowy kandydat”). Sprzyjające określonej opcji czy osobie nasta-
wienie wyrażało się dlatego w eksponowaniu bądź zaniechaniu w przekazie tema-
tów będących źródłem negatywnych ocen. 

Rozkład akcentów przyjętych przez badane tytuły prasowe w ich wyborczych 
strategiach komunikacyjnych w roku 2006 i przy okazji samorządowej kampanii 
wyborczej w roku 2010 wskazywał wreszcie, że media te w coraz mniejszym 
stopniu są ośrodkiem przekazu informacji wyborczej, a w coraz większym stają 
się ośrodkiem aktywizacji politycznego współuczestnictwa swoich odbiorców. 
Krakowskie gazety codzienne w roku 2010 silniej niż w przypadku poprzedniej 
kampanii samorządowej angażowały się w wybory, prowadząc akcje aktywizują-
ce swoich czytelników do zainteresowania wyborami i czynnego udziału w gło-
sowaniu. Ta aktywizacja była prowadzona w imię samorządności oraz lokalnej 
tożsamości i stanowiła istotny wkład w proces rzeczywistej decentralizacji, której 
niezbędnym elementem jest wszak aktywne i dojrzałe uczestnictwo obywateli 
w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym i samodzielne budowanie przez 
nich struktur władzy. Gdyby zatem w modelu współczesnej matrycy samorzą-
dowej chcieć opisać znaczenie obszaru mediów przy użyciu o s i  dys t rybu -
c j i  w ładzy, posiadającej na jednym biegunie samorządność terytorialną, a na 
drugim centralizm, to zachowanie mediów aktywizujących swoich odbiorców do 
współuczestnictwa/współdecydowania na poziomie lokalnym zdecydowanie le-
piej charakteryzuje pierwszy z nich. 

W treści przekazów poszczególnych mediów ujawniają się przy tym określo-
ne strategie informacyjne w odniesieniu do wyborów samorządowych i poszcze-
gólnych kandydatów oraz ugrupowań, miejscami bardzo odmienne względem 
siebie nawzajem. Czytelne są sympatie i antypatie poszczególnych gazet, jednak 
z wyborów na wybory może się zmieniać i zmienia się ich intensywność, mogą 
się zmieniać i zmieniają się też one same, przechodząc z jednych sił na drugie, 
wreszcie może się zmieniać i zmienia się rozkład przyjmowanych w przekazie 
różnych mediów akcentów. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że strate-
gie komunikacyjne krakowskich mediów drukowanych ewoluują, nie są statycz-
ne, a przekaz różnych tytułów w różny sposób i z różnym skutkiem zaspokajał 
potrzeby ich odbiorców w roku 2006 i cztery lata później, przy okazji kolejnych 
wyborów samorządowych. Przekaz różnych mediów spełniał zatem bardzo różne 
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funkcje społeczne, zarówno na poziomie mik ro  (zwłaszcza w odniesieniu do 
funkcji informacyjnej i aktywizacji odbiorcy), jak i na poziomie mezo  (przede 
wszystkim funkcja kontroli społecznej), a także makro  (wskutek procesu upo-
litycznienia wyborów samorządowych oraz poprzez akomodację i medializację 
polityki w ogóle). Wyborczy przekaz mediów jest więc tym pełniejszy, im więk-
sza jest różnorodność mediów relacjonujących wybory. Ich przekaz dopełnia się 
nawzajem, uzupełnia, a różne typy mediów mogą pełnić wobec siebie rolę kom-
plementarną. W sytuacji bowiem, kiedy maleje znaczenie informacyjne tradycyj-
nych lokalnych i regionalnych mediów drukowanych, a ich przekaz wyborczy 
jest zdominowany przez temat wyborów prezydenckich, w kontekście wyborów 
samorządowych stwarza to wiele możliwości dla nowych mediów, jako poten-
cjalnego, alternatywnego źródła informacji wyborczej. Kandydaci gorzej rozpo-
znawalni lub debiutujący w wyborach, posiadający ze względów oczywistych 
utrudniony (a więc często bardzo ograniczony) dostęp do łam dzienników, mogą 
sami podejmować szereg różnych działań komunikacyjnych, których kanałem 
przekazu będą nowe media.

Rozwój nowych mediów, a w szczególności mediów społecznościowych, kusi, 
by automatycznie włączyć Internet do repertuaru narzędzi skutecznie oddziałują-
cych na wyborców. Intuicja podpowiada, że skoro Internet ma potencjał, to musi 
to mieć przełożenie na wyborcze sukcesy. Niestety, jak przytomnie zauważył Al 
Ries, na marginesie dyskusji o krachu internetowych gigantów lat 90. XX wieku: 
„ludzie bardzo często mylą to, co wykonalne, z tym, co racjonalne”109. Niniejsze 
badania pokazują, że w odniesieniu do lokalnych wyborów samorządowych mię-
dzy potencjałem nowych mediów a ich faktycznym wpływem na rzeczywistość 
istniała spora różnica. 

W kontekście pytania „opcja czy osoba” interesujące jest to, że dla wygra-
nej w wyborach samorządowych praktycznie nie miało znaczenia, że kandydat 
prowadził witrynę typu prasowego, dla której można było określić periodycz-
ność i co do której czytelnicy mogli oczekiwać, że w określonych interwałach 
będzie publikowana nowa treść. A przecież taki typ kampanii on-line z pewnością 
wymagał większego wysiłku i zaangażowania niż kampania oparta na witrynach 
typu wizytówkowego, na których raz umieszczona treść nie była aktualizowana. 
Rozważając zatem zysk w postaci większej szansy na wygraną, kandydatom naj-
wyraźniej nie opłaca się prowadzić zbyt rozbudowanych witryn WWW, gdyż nie 
przyczyniają się one do zwycięstwa, a wymagają dodatkowego wysiłku. Przed 
przystąpieniem do badań spodziewano się jednak, że obecność konkurentów 
w wyborach wymusi na kandydatach uruchomienie działu aktualności na włas-
nej witrynie po to, by na bieżąco komentować poczynania przeciwników, by 
uprawiać agitację wyborczą i kontragitację. Na ogół tak się jednak nie działo, co 

109  A. Ries, L. Ries, Triumf i klęska dot.comów. 11 niezmiennych praw budowania internetowej 
marki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 172.
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biorąc pod uwagę trudności kandydatów lokalnych w dostępie do mediów maso-
wych głównego nurtu, należy uznać za godne odnotowania.

Nawet pobieżny przegląd zawartości witryn kandydatów w wyborach samo-
rządowych dowodzi, że spory nacisk kładli oni na określenie własnej tożsamości 
poprzez odcięcie się od wielkiej polityki krajowej i podkreślenie przywiązania 
do lokalności (o ś  t oż s amoś c i). Dużo miejsca poświęcali także zagadnieniom 
dystrybucji środków pomiędzy organami centralnymi a samorządem (o ś  dys -
t r ybuc j i  w ładz y). Stąd w swoim komunikacie wyborczym kandydaci często 
podkreślali konieczność pełnego wykorzystywania przywileju samorządności 
i oczywiście obiecywali, że sami wiedzą najlepiej, jak to zrobić. Zdecydowanie 
przeciwstawiali się centralizmowi. Niemało miejsca kandydaci poświęcali na po-
zycjonowanie się w opinii potencjalnych wyborców jako kandydaci niezależni 
bądź przynależący do określonego ugrupowania (o ś  podmio towośc i  po l i -
t yczne j). Promowali na witrynach indywidualność, niezależność, niechęć do 
układów, sieci powiązań, systemu zależności partyjnych. 

W świetle uzyskanych wyników, świadczących o braku związków między 
osobistą kampanią on-line a wygraną, można stwierdzić, że ten wysiłek komu-
nikacyjny w wyborach samorządowych z 2010 roku nie był jednak czynnikiem 
decydującym o sukcesie wyborczym. Na pocieszenie wszystkich tych kandyda-
tów, którzy podejmowali promujące ich działania komunikacyjne w Internecie, 
dodać należy, że nie można wykluczyć, iż zyski wizerunkowe – których analizy 
nie obejmował ten projekt badawczy – mogą przyczynić się do sukcesów wy-
borczych w przyszłości. W dłuższej perspektywie czasu możliwe jest bowiem, 
że skuteczność tego narzędzia komunikacyjnego będzie rosła w miarę wydłuża-
nia się czasu jego oddziaływania. Wpływ nowych mediów byłby w takim ujęciu 
wpływem długoterminowym. Nie należy zapominać również, że skuteczność tego 
narzędzia warunkowana jest wreszcie także liczbą wyborców, którzy podejmu-
jąc decyzje wyborcze, korzystają z przekazu wyborczego, zamieszczanego przez 
kandydatów w sieci. W tym kontekście należy się spodziewać, że w miarę upływu 
czasu, a także dalszego rozwoju nowych mediów, liczba takich wyborców będzie 
wzrastać (nowe media są domeną przede wszystkim ludzi młodych), a co za tym 
idzie również skuteczność tego narzędzia autopromocji kandydatów w wyborach.

We wszystkich trzech obszarach samorządowej matrycy i na każdej z trzech 
wyróżnionych osi – t oż s amoś c i, dys t rybuc j i  w ładzy  i podmio towośc i 
po l i t yczne j  – występuje stałe napięcie. Z jednej strony mamy próby odwołania 
się do lokalnej tożsamości, przy jednoczesnym wyraźnym podkreślaniu ogólno-
krajowej tożsamości ideowej kandydatów. Przejawem roli takich tożsamości jest 
np. rzadsza obecność kwestii programowych na stronach internetowych kandyda-
tów ogólnopolskich partii, tak jakby afi liacja jednoznacznie przesądzała już profi l 
danej osoby. Czy to zainteresowanie mediów, czy też profesjonalizacja w wy-
korzystaniu zaawansowanych internetowych narzędzi podąża za realną władzą? 
Więcej jest tego tam, gdzie skala działania jest większa – w większych miastach. 
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Jednak już tam, gdzie tożsamość nie jest aż tak wyraźna – w sejmiku – zaintere-
sowanie mediów jest mniejsze. 

We wszystkich prezentowanych w niniejszej książce badaniach powtarzał się 
jeden wynik – przewaga inkumbenta. Rezultaty badań pokazały, że sprawowanie 
władzy daje olbrzymią przewagę w walce wyborczej o jej ponowne zdobycie. 
Można przypuszczać, że oznacza to przewagę również na osi podmio towośc i 
po l i t yczne j. Podejmowanie przez prezydentów największych miast inicjaty-
wy polegającej na stworzeniu własnego komitetu w wyborach parlamentarnych 
2011 roku jest tego bardzo silnym przejawem. Nie jest już jednak oczywiste, że 
kandydaci ogólnopolskich ugrupowań są ich lokalnymi liderami. Zwykło się ich 
określać jako „reprezentantów”, co wskazuje na to, że prawdziwa podmiotowość 
jest gdzie indziej – po stronie struktur partii. Stosowanie zamiennie określeń 
„kandydat popierany przez” i „kandydat partii” może świadczyć o tym, że po-
wszechne wyobrażenie na temat realnej samodzielności takiego kandydata nie 
jest klarowne. 

We wszystkich trzech obszarach, a więc zarówno w rozwiązaniach instytu-
cjonalnych, wśród publiczności, jak i w odniesieniu do mediów, brak jest zatem 
jednoznacznych rozstrzygnięć dylematu „opcja czy osoba”. Personalizacja i upar-
tyjnienie przeplatają się ze sobą nieustająco. Splot ten tworzony jest niejako „po 
omacku” – nie układa się w wyraźny, logiczny wzór. Jest raczej przypadkową plą-
taniną dobrych chęci i skrywanych interesów, poznawczych uproszczeń i instytu-
cjonalnych przewag. Instytucjonalne ramy i uznane wzory opisu tworzą tu pułap-
ki. Stąd opracowanie niniejsze nie aspiruje do przedstawiania recept – co robić, 
by relacje kandydata jako osoby i kandydata jako reprezentanta ogólnokrajowej 
opcji były czytelne i funkcjonalne. Autorzy tej książki mają jednak nadzieję, że 
przeprowadzone badania dostarczą argumentów do takich przemyśleń i dyskusji. 
Przemyślenie i przedyskutowanie tego problemu może stać się udziałem sejmo-
wych komisji ustalających reguły przyszłych wyborów, redakcji przygotowują-
cych strategie relacjonowania kolejnych samorządowych kampanii wyborczych 
i wreszcie samych wyborców, rozważających konkretny wybór. 
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