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Uczestników seminarium przywitał prof. M. Wyrzykowski, wyrażając zadowolenie z 

kontynuacji projektu, jakim jest seria seminariów „Polska w Europie, Europa w Polsce”, w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20. 

Wprowadzający do dyskusji referat na temat „Co dalej ? Polska po wyborach” wygłosiła 

dr Anna Materska-Sosnowska. Referentka wskazała, że na skutek wydarzeń towarzyszących 

procesowi wyborczemu postanowiła skupić się na sytuacji partii politycznych po wyborach. W 

ich pozycji bowiem leży klucz do oceny stanu demokracji w Polsce, która pozostaje pod 

wpływem szerszego kryzysu demokracji liberalnej.  

W ostatnich latach wybory wzbudzały różne nastroje w obozie pro-demokratycznym. 

Po wyborach samorządowych (2018) był to „oddech nadziei”, zastąpiony następnie 

pesymizmem po wyborach europejskich (2019). Tendencja ta wynikała z przekonania, że 

wpływ populistycznego przekazu na społeczeństwo nie słabnie, a działania mające na celu 

ochronę demokracji liberalnej nie przynoszą skutku. Do zmiany nastrojów przyczyniły się także 

błędy w kampanii, popełnione przez Koalicję Europejską (później Koalicję Obywatelską). 

Tendencja ta miała poważne konsekwencje w postaci podziału obozu opozycyjnego przed 

wyborami parlamentarnymi (2019), który referentka ocenia negatywnie, jako mający wpływ na 

wynik wyborów. 

 Ważną tendencją, możliwą do zaobserwowania podczas wyborów parlamentarnych 

była zmiana budowy opozycyjnych list wyborczych (zjawisko dotyczy w szczególności 

Koalicji Obywatelskiej). Nastąpiło otwarcie na mniejsze partie (np. Zieloni), przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, a także aktywistów (w tym uczestników protestów ulicznych). 

Podobny proces nastąpił w wypadku Lewicy, ale w ocenie referentki z innych powodów, wśród 

których można wskazać szczególną strukturę partii takich jak Wiosna, SLD i Razem.  

Skutkiem otwarcia list było to, że działacze partyjni (w tym tzw. „jedynki”) nie w 

każdym przypadku zdobyli mandat. Należy uznać to za konsekwencję otwarcia list, ale w 

przekonaniu referentki może również świadczyć o ich sile i prawidłowej ocenie trendów 

społecznych. 



Opisana w poprzednim akapicie tendencja może się łączyć jeszcze innym zjawiskiem – 

wzrostem świadomości wyborców i posiadanej przez nich wiedzy na temat konkretnych 

kandydatów. Przykładem może być tu nieuzyskanie mandatu przez Stanisława Piotrowicza 

(kandydował w okręgu nr 22 – Krosno i okolice). Jeszcze przed wyborami P. Sadura i S. 

Sierakowski w swoim raporcie „Polityczny cynizm Polaków” stawiali diagnozę o 

rozpowszechnionym wśród wyborców każdej z opcji cynizmie w ocenie polityków. Cynizm to 

zbyt mocne słowo i można tu mówić raczej o pragmatyzmie. Elektorat Prawa i 

Sprawiedliwości,  można podzielić na trzy grupy: tzw. „neofici PiS” – czyli wyborcy którzy 

wyrażają aprobatę dla ogółu działań partii rządzącej; wyborcy głosujący na PiS z rozsądku 

(potrzeba zachowania uzyskanych świadczeń) oraz osoby które nie głosują na inne partie z 

powodu groźby pogorszenia sytuacji materialnej. 

Formułując ocenę stanu polskiej sceny politycznej po wyborach, należy stwierdzić, że 

partie okrzepły, zakorzeniły się. Doszło do głębszej instytucjonalizacji polskiego systemu 

partyjnego. W ocenie referentki to pozytywna tendencja, nie należy uważać dużego 

rozdrobnienia partyjnego za zaletę systemu (odmiennie: prof. A. Dudek).  

Charakteryzując pozycję poszczególnych partii po wyborach należy wskazać, że  

Platformę Obywatelską trzeba uznać za silne centrum, partię chadecką. Jednocześnie warto 

zauważyć, że po wyborach lewica widzi PO jako źródło potencjalnych wyborców (biorąc pod 

uwagę przepływ elektoratu). W Platformie Obywatelskiej można zauważyć oczekiwanie zmian 

po nieudanych kampaniach wyborczych, jednocześnie nie ma jednak liderów zdolnych do 

przejęcia władzy. Obecnemu liderowi udało się utrzymanie jedności partii, należy też 

pozytywnie ocenić wspomniane wcześniej otwarcie list – jest ono elementem koniecznym dla 

budowania szerszego porozumienia i obrony demokracji. Ze względu na wewnętrzne konflikty 

trudno jednak ocenić dalszy kierunek działań Platformy Obywatelskiej.  

W wypadku Prawa i Sprawiedliwości należy wskazać, że partia ta ma problemy 

wewnętrzne i organizacyjne, których przyczyny można upatrywać w zjawiskach takich jak 

klientelizm i patronage. Jest jednak za wcześnie żeby mówić o państwie mafijnym, o czym 

przesądza stosunek państwa do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przykład 

Węgier). Trzeba podkreślić, że spadek notowań partii rządzącej w sondażach był spowodowany 

wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego na temat przedsiębiorców (zapowiedzi podniesienia 

płacy minimalnej, składek ZUS i szerzej: wymiany elit). 

Wynik Lewicy był rozczarowujący. Za sukces można byłoby traktować przekroczenie 

progu 15%. Rzeczywisty wynik należy uznać jedynie za konsekwencję zjednoczenia. Do 

problemów Lewicy należy zaliczyć skupienie się jedynie na elektoracie wielkomiejskim (w 



mniejszym stopniu dotyczy to SLD). Lewica ma tylko dwa filary, ponieważ Wiosnę trzeba 

uznać za twór czysto marketingowy. Problemem programowym jest fakt, że społeczeństwo 

obecnie oczekuje nie polityków idei, ale celu. Przy skupieniu na kwestiach takich jak równość 

płci oraz ograniczenie roli kościoła program Wiosny jest zbyt ideowy by wzbudzić obecnie 

zainteresowanie wyborców. Charakterystyczne dla partii lewicowych postulaty socjalne zostały 

zaadaptowane przez inne partie do ich oferty programowej. Również oczekiwania dotyczące 

programów socjalnych wyszły poza elektorat lewicy. Wyniki PSL i Konfederacji należy ocenić 

jednoznacznie pozytywnie. Pierwsi przetrwali, drudzy odnieśli niespodziewany sukces. Trzeba 

jednak podkreślić, że jeśli PSL wejdzie w koalicję z PiS to straci wiarygodność jako partia 

opozycyjna. 

Podsumowując, obecna sytuacja uzasadnia nadzieję, być może nie na wybory 

prezydenckie, ponieważ zasób niezmobilizowanego elektoratu po stronie PiS jest większy niż 

w wypadku opozycji. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że to w dużej mierze elektorat 

wielkomiejski, w wypadku którego frekwencja wyniosła nawet w okolicach 90%. Co więcej, 

prezydent prowadzi kampanię już od czterech lat, a po drugiej stronie sceny politycznej nie ma 

jeszcze kandydata. Należy również zwrócić uwagę na niewspółmiernie większe środki oraz 

absolutną mobilizację działaczy i sympatyków PiS. Ocena ta jest aktualna dziś, w ciągu kilku 

miesięcy sytuacja może się diametralnie zmienić, jeśli opozycja wskaże odpowiedniego 

kandydata.  

Żyjemy w dobie populizmu, a nie w wieku populizmu. Procesy konsolidacji demokracji 

się dokonują. Reakcje społeczne dają nadzieję na przyszłość. Otwarcie list, uwzględnienie w 

ich ramach młodych ludzi – również bezpartyjnych – napawa optymizmem. W skali makro 

należy stwierdzić, że obrona demokracji jest możliwa przez instytucje oraz  zaangażowanie 

społeczne. Ostatnie lata pokazały że obrona przez instytucje jest nieskuteczna. Nowo wybrani 

posłowie mogą zmienić Parlament – w szczególności poprzez wycofanie się z retoryki anty-

PiS i budowanie pozytywnego przekazu, a tym samym wejście na nowy poziom dyskusji. 

Zaangażowanie młodych ludzi i ich udział w wyborach daje nadzieję na poszukiwanie 

kompromisu. Należy zaznaczyć, że ich głosy rozłożyły się dość równo. Zjawiska kształtowania 

się ruchów miejskich i aktywizmu społecznego warto postrzegać jako powrót do pierwotnej 

demokracji. Zwiększone zaangażowanie społeczne jest mechanizmem obronnym demokracji. 

Dzięki niemu, sukces PiS nie był wystarczającym zwycięstwem.  

 

Na początku dyskusji podniesiony został temat wyborów prezydenckich jako kolejnego 

doniosłego wydarzenia na scenie politycznej. Uczestnicy seminarium rozmawiali o wpływie 



układu sił politycznych po wyborach parlamentarnych na kampanie prezydencką. Odniesiono 

się do wątków związanych z niemożnością powiększenia elektoratu dla kandydata opozycji 

(prof. Stefan Jackowski). Referentka ponownie wskazała, że nie ma szans na zwiększenie 

frekwencji, ponieważ większość elektoratu skupionego w dużych miastach już nie zagłosuje. 

Po stronie opozycji największe szanse na zwycięstwo w wyborach ma Donald Tusk, jednak jest 

on również kandydatem najbardziej obciążonym negatywnym przekazem. Szans takich nie ma 

Małgorzata Kidawa-Błońska, mimo zasadnego zwiększenia jej roli w kampanii parlamentarnej. 

Robert Biedroń nie jest do zaakceptowania dla elektoratu centrowego. Profil Władysława 

Kosiniaka-Kamysza jako kandydata jest zbyt zbliżony do profilu Andrzeja Dudy, w związku z 

czym trudno będzie mu odebrać wyborców obecnemu Prezydentowi.  

Pojawił się również wątek wyboru między kilkoma kandydatami opozycji a wspólnym 

kandydatem ogłoszonym na długo przed wyborami. Wskazano, że potrzebny jest czas na 

kampanię, na przedstawienie programu. Okres między pierwszą a drugą turą wyborów 

prezydenckich wydaje się na to zbyt krótki, szczególnie biorąc pod uwagę, że obecny Prezydent 

prowadzi już kampanię wyborczą. Historia pokazuje, że zwycięstwo w wyborach 

prezydenckich wymaga zarówno talentu politycznego jak i tytanicznej pracy, jak to miało 

miejsce np. w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego (red. Jan Ordyński). Doktor A. 

Materska-Sosnowska wskazała, że w jej ocenie największe szanse miałby wspólny kandydat 

bezpartyjny, ale w chwili obecnej nie widzi ona możliwości realizacji takiego scenariusza, ze 

względu na układ sił na scenie politycznej. 

O. Łukasiewicz odniósł się do problemu otwarcia partii na ruchy oddolne. W jego 

ocenie nie można jednoznacznie przesądzić o takiej tendencji, czego dowodem jest sytuacja, 

która miała miejsce w okręgu 44 w wyborach do Senatu. Liderzy Koalicji Obywatelskiej 

zdecydowali, że kandydatem będzie Kazimierz Ujazdowski, a nie zasłużony działacz ruchów 

„ulicznych”, lider ruchu Obywatele RP – Paweł Kasprzak. Należy to ocenić jak dowód braku 

współpracy z działaczami społecznymi. Doktor A. Materska-Sosnowska wskazała, że 

prawidłowo funkcjonująca demokracja opiera się na instytucjach, partiach i ruchach 

obywatelskich. Trzeba więc zadać pytanie, czy celem działań obywateli jest władza czy 

działalność społeczna. Jeśli władza, to muszą oni zaakceptować realia działania partii 

politycznych. Trzeba podkreślić, że lider partii, który otwiera swoje listy może się usunąć tylko 

do pewnego stopnia, równocześnie jednak musi zdawać sobie sprawę z realiów procesu 

wyborczego, szczególnie w wypadku jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu. W 

omawianym przypadku Paweł Kasprzak jako kandydat nie był wystarczająco rozpoznawalny, 

szczególnie za granicą. 



W dyskusji został poruszony również temat zaangażowania kościoła 

rzymskokatolickiego w proces wyborczy oraz jego pozycji po wyborach (red. Jan Ordyński).  

Doktor A. Materska-Sosnowska wskazała, że jak wynika z przeprowadzonych badań, kościół 

rzymskokatolicki w Polsce przeżywa odpływ wiernych, a jego sojusz z władzą wpływa 

negatywnie na odbiór społeczny.  

 Profesor K. Skarżyńska zaakcentowała pozytywny przekaz, który obecnie nieczęsto 

pojawia się w debacie publicznej. Za powód takiego stanu rzeczy należy uznać fakt, że 

szczególnie środowisko warszawskiej inteligencji, oczekiwało w wyborach cudu, który się nie 

zdarzył. Trzeba jednak dostrzec, że nowy Sejm może wnieść nową jakość do debaty publicznej. 

Zagrożeniem jednak mogą być nieprzewidywalne działania Konfederacji, a także perspektywa 

teatralizacji życia publicznego w wyniku uzyskania mandatów przez osoby o wyrazistych 

poglądach, charakteryzujące się konfrontacyjnymi postawami. Jeśli chodzi o wybory 

prezydenckie, to elementem, który może zadecydować o ich wyniku jest poczucie wstydu 

związane z działaniami obecnego Prezydenta, które wykazywane jest w badaniach.  

Jak zauważył Profesor J. Reykowski, analizując wybory prezydenckie należy wziąć pod 

uwagę następujące okoliczności. Po pierwsze, światowe trendy gospodarcze – problemy 

ekonomiczne mogą doprowadzić do zmiany krajobrazu politycznego. Trzeba zgodzić się z prof. 

M. Matczakiem, który uważa, że w przekazie partii rządzącej przyczyny przyszłego kryzysu 

mogą być uzasadniane działaniami opozycji. Po drugie, może nastąpić radykalizacja 

światopoglądowa PiS, co widać po podejściu do działań legislacyjnych takich jak 

wprowadzenie przepisów zaostrzających zakaz aborcji. Wdrożenie takich zmian również 

zmieniłoby krajobraz, należy jednak uznać, że wobec niepewnej sytuacji w Senacie te zmiany 

nie są oczywiste. Po trzecie, należy wskazać, że osoby popierające politykę gospodarczą PiS 

mogą zagłosować na innego kandydata w wyborach prezydenckich, ponieważ nie wiążą tego 

urzędu ze świadczeniami które otrzymują. Nie można przy tym stawiać elektoratu PiS w 

pozycji wroga. W grupie tej często prymat kwestii materialnych wynika z konieczności 

zaspokojenia podstawowych potrzeb, a spór o demokrację nie jest zawsze zrozumiały. Wiele 

osób, gdyby poznało perspektywę drogi do dyktatury na jaką wprowadza nas obecna władza 

byłoby jej przeciwne. Dlatego niezwykle ważna jest zmiana języka i sposobu mówienia o 

demokracji. Doktor A. Materska-Sosnowska zgodziła się, że zmiana języka jest niezwykle 

istotna – musi być zmianą całkowitą i radykalną. Obecnie partie polityczne przestały w ogóle 

zwracać uwagę na przekaz skierowany do wyborcy. 

Profesor S. Jackowski odniósł się do przypadku Stanisława Gawłowskiego, byłego 

sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, który zwyciężył w wyborach do Senatu w 



okręgu koszalińskim (nr 100), mimo zarzutów związanych z popełnieniem przestępstw o 

charakterze korupcyjnym. Mimo działań prokuratury i niezależnych sądów wyborcy głosowali 

na tego kandydata. Jest to przejaw kryzysu zaufania do jakiejkolwiek władzy. Doktor A. 

Materska-Sosnowska wskazała, że przypadek Stanisława Gawłowskiego należy rzeczywiście 

postrzegać przez pryzmat braku zaufania do sądów, nie dziwi to jednak wobec społecznego 

odbioru sądów, który znalazł wyraz w nikłych protestach w ich obronie. W okręgu 

koszalińskim było dużo głosów pustych. Należy to potraktować jako „negatywne” głosowanie.  

Padło również pytanie, na ile kampania prowadzona w Internecie przyczyniła się do 

zwiększenia frekwencji. Była ona najwyższa od 1989 r., co należy ocenić jednoznacznie 

pozytywnie. W jaki sposób dotarto do takiej ilości osób? (prof. S. Jackowski). Doktor A. 

Materska-Sosnowska podkreśliła, że również pozytywnie ocenia wzrost frekwencji. Jest on 

związany z wywołaniem pozytywnych emocji związanych z głosowaniem. Przed wyborami 

był budowany pozytywny przekaz, m.in. przez liczne kampanie profrekwencyjne. 

Prof. Z. Szawarski zwrócił uwagę na proces starzenia się społeczeństwa polskiego i 

nierozerwalnie z nim związany wzrost korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przy tej 

okazji starsze osoby mają okazję ocenić funkcjonalność lub dysfunkcjonalność systemu opieki 

zdrowotnej. Ludziom starszyym (65+) w Polsce żyje się coraz gorzej, a ich populacja rośnie i 

będzie rosła. Obecnie jest to ok 1/3 osób uprawnionych do głosowania. W szpitalach nie ma 

ludzi zadowolonych. Jak ta duża, sfrustrowana grupa głosuje? Doktor A. Materska-Sosnowska 

wskazała, że zależy to od miejsca zamieszkania i wykształcenia.   

Zgodnie z oceną prof. Z. Lasocika uczestnicy dyskusji sami się przekonują, że mają 

nadzieję. Nadziei jednak trzeba pomoc. Należy podjąć działania, które sprawią, że ta nadzieja 

zacznie się stawać realna. Jeśli chodzi o edukację, to jest ona ważna dla szerzenia w 

społeczeństwie zrozumienia dla skomplikowanego przekazu, który wiąże się z ważnymi 

wyborami politycznymi. Edukacji jednak również trzeba pomóc, dotrzeć z przekazem do 

małych miast. Z drugiej strony należy rozważyć czy nie jest mitem, że społeczeństwo 

potrzebuje edukacji, czy to nie jest pewne wyobrażenie o potrzebach ludzi. Kolejna istotna 

rzecz, to kwestia wstydu, wspomniana już wcześniej przez prof. Skarżyńską. Według jednej z 

teorii kryminologicznych mówi, że wstyd leży u podłoża zachowań bardzo agresywnych.  

Problem edukacji obywatelskiej oraz docierania do wyborców, a także języka debaty 

publicznej był sygnalizowany kilkukrotnie również przez innych uczestników seminarium (O. 

Łukasiewicz). Doktor A. Materska-Sosnowska wskazała, że jest dużo gorzej niż sugerują 

uczestnicy dyskusji. Nie można bowiem stwierdzić, że nie ma dostępu do informacji, ale raczej 

że nie wszystkich obywateli w równym stopniu interesują sprawy publiczne. Największy zasięg 



na terenie kraju ma telewizja publiczna. Osiemdziesiąt procent odbiorców telewizji publicznej 

głosuje przede wszystkim na PiS. Około trzydzieści procent odbiorców Polsatu i TVN głosuje 

na PiS. Są alternatywne źródła informacji, ale ludzie z nich nie korzystają. Nawet młodzi ludzie 

nie korzystają z Internetu aby uzyskać wiedzę na temat procesu wyborczego i kandydatów. 

Dlatego edukacja musi być o fundamentach (co znaczy państwo, władza). To zostało 

zaniedbane. Będzie jeszcze gorzej, bo media przechodzą dalszą transformację. Ograniczenie 

niezależności NGO i mediów zawęzi możliwość informowania. Pozytywną informacją jest to, 

że nie było dawno takiego poruszenia społecznego i małych oddolnych inicjatyw (np. spotkań 

„klubów obywatelskich”) jak przez ostatnie cztery lata. Ten ferment już nie zniknie. To jest 

proces który trwa – potrzebne są nowe pomysły na działalność obywatelską.  

Uczestnicy seminarium, analizując perspektywę zmiany języka w debacie publicznej 

zwrócili uwagę na konieczność używania precyzyjnego języka w rozmowie na temat 

demokracji liberalnej. Trzeba precyzyjnie identyfikować desygnaty pewnych pojęć, unikając 

wygodnych klisz. Ludzie odpowiedzialni nie posługują się językiem który zawiera 

niespełnialne obietnice. Ludzie nieodpowiedzialni nadzwyczaj chętnie posługują się językiem, 

który nie ma żadnych granic. Jednym z najpoważniejszych problemów jest to, jakim językiem 

powinny mówić osoby, które nie chcą kłamać, a działają w interesie partii, władzy ale 

jednocześnie w interesie publicznym. Musi to być język u podstaw którego są emocje, ale język 

emocji został zawłaszczony. W sposobie formułowania, myśli, koncepcji, programów u 

podstaw języka jest podejrzenie, rzucenie nieuzasadnionych oskarżeń, jątrzenie. Należy 

zapytać, czy jesteśmy w stanie stworzyć nowy język, który jest kontrnarracją, ale skuteczniejszą 

niż do tej pory (prof. M. Wyrzykowski). Doktor A. Materska-Sosnowska wskazała, że język 

oparty na negatywnych emocjach jest używany uniwersalnie do budowania i wzmacniania 

populizmu. Podobnym językiem posługuje się na przykład Donald Trump.  

 

       dr Katarzyna Łakomiec 

 

 


