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OD REDAKCJI

MIŁO NAM, że możemy oddać do rąk Czytelników kolejny numer „Athenaeum.
Political Science”. Jest on poświęcony trzem znaczącym polom badawczym politologii. Pierwszym z nich są niedawno w naszym kraju przeprowadzone wybory do
organów samorządu terytorialnego. Dwa pierwsze artykuły koncentrują się na
prawnych aspektach tego zagadnienia i ich wpływie na rezultaty elekcji, dwa kolejne
poświęcone są kampaniom wyborczym partii politycznych. Podejmowanie próby
refleksji naukowej zjawiska tak skomplikowanego i tak teraźniejszego jest obarczone
dużym i wielostronnym ryzykiem. Czytelnik jednak sam może się przekonać w jakim
stopniu autorom udało się pozostać w szklanej wieży obiektywizmu i poprawności
metodologicznej przy analizowaniu „targowiska próżności”. Kolejny dział obejmuje
problematykę samorządu terytorialnego. Zamieszczone tutaj artykuły zostały tak
dobrane, by umożliwić Czytelnikowi spojrzenie na to zagadnienie zarówno z perspektywy międzynarodowej i europejskiej, jak i zupełnie lokalnej. Ostatnią z subdyscyplin politologii jaką zamierzamy zaproponować naszym Czytelnikom to historia
polityczna XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy Polską a jej
wschodnimi sąsiadami.
Prezentowane teksty zostały wybrane spośród wielu innych, a ich selekcja dokonana została w oparciu o rygorystyczne przestrzegane kryteria i zasady. Utrzymano
bardzo surowe standardy oceniania i kwalifikacji tekstów. Każdy artykuł przed
publikacją poddawany jest nie tylko kontroli redakcyjnej i to na wielu poziomach,
ale podlega również zewnętrznej ocenie niezależnych recenzentów dbających o ich
wysoką jakość.
Od tego numeru do współredagowania „Athenaeum” przyłączył się Instytut Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jest to już dwunasty krajowy
ośrodek politologiczny zaangażowany w wydawanie naszego pisma. O jego potencjale
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Od redakcji

intelektualnym najlepiej świadczy umieszczona na końcu tego numeru bibliografia
publikacji pracowników tego Instytutu i to tylko za jeden rok kalendarzowy. Jednocześnie cały czas nasz półrocznik jest otwarty na wszelkie zgłoszenia ze strony tych
ośrodków politologicznych, które jeszcze nie są reprezentowane w radzie oraz
kolegium redakcyjnym.
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Bartłomiej Michalak

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA WYBORCZEGO
W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO ORGANÓW
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 R.

WYBORY SAMORZĄDOWE W POLSCE odbywają się na podstawie przepisów dwóch
ustaw. W zakresie wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego
jest to ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.). Z kolei wybory organów wykonawczych gmin odbywają się w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.)1.
Wybory, które odbyły się w listopadzie 2006 r. były trzecimi z kolei wyborami do
rad i sejmików oraz drugimi wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonymi na podstawie tych przepisów. Nie oznacza to wcale, że odbywały się one
według identycznych reguł jak w przeszłości. O skali zmian świadczyć może chociażby ilość nowelizacji jakim poddane były obydwa akty. Od momentu swojego
uchwalenia były one bowiem zmienianie w sumie już 25 razy (co daje średnio ponad
trzy zmiany na rok), z czego ordynacja samorządowa 21 razy, a ustawa o wyborze
wójta 4. Zmiany te miały różny zasięg i rangę. Oprócz modyfikacji o charakterze
technicznym i ujednolicającym mieliśmy również do czynienia ze zmianami
o znaczeniu politycznym. Do takich kategorii zaliczyć należy przede wszystkim
wprowadzenie w 2002 r. instytucji bezpośrednich wyborów organów wykonawczych
w gminie oraz gruntowna nowelizacja ordynacji samorządowej w zakresie finansowania kampanii wyborczej, która wprowadziła w tej materii wiele analogicznych
1

W dalszej części artykułu w odniesieniu do tych ustaw będą stosowane następujące skróty: „ordynacja samorządowa” na oznaczenie ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, oraz „ustawa o wyborze wójta” w przypadku ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.
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rozwiązań jak w przypadku zasad finansowania wyborów prezydenckich, a przede
wszystkim parlamentarnych2. W rezultacie kolejne wybory samorządowe przeprowadzone na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego odbywały się już wg
poważnie zmienionych zasad.

PRAWA WYBORCZE
W 2004 r. nastąpiła dość istotna zmiana przepisów dotycząca czynnego i biernego
prawa wyborczego, co w sposób bezpośredni związane było z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. określającej szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach
lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego
nie są obywatelami. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 102, poz. 1055) dokonała stosownej nowelizacji właściwych
przepisów rozdziału drugiego ordynacji samorządowej. W myśl nowych regulacji
prawo głosowania i kandydowania w wyborach do rad gmin oraz wybierania wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast uzyskali również pełnoletni obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi pod warunkiem, że stale zamieszkują na
obszarze działania danej gminy. Projekt tej nowelizacji już na wstępnym etapie
legislacji spotkał się z dość silnym sprzeciwem części środowisk politycznych.
W ostateczności zdecydowano się na swego rodzaju kompromis polityczny w tej
kwestii. Realizację tego uprawnienia przez obywateli państw UE uzależniono bowiem
od wymogu umieszczenia takiej osoby w stałym rejestrze wyborców dla danej gminy
najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem głosowania. Intencją tego zapisu miało być
„urealnienie” stawianego przez ustawę wymogu w postaci stałego zamieszkiwania
tej osoby w danej gminie. Dla uniknięcia zarzutu złamania zasady równości prawa
obowiązek domicylu został również rozciągnięty na obywateli polskich. Jedynym
odstępstwem od tej zasady było ukończenie 18 lat w okresie poprzedzającym dzień
głosowania lub w tym dniu.
Znowelizowane przepisy zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w piśmie
z dnia 10 marca 2005 r. do Trybunału Konstytucyjnego, uznane za niezgodne
z konstytucją w zakresie w jakim pozbawiają prawa wybierania (czynnego prawa
wyborczego) oraz prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) obywateli

2

Zob. ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 127, poz. 1089).
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polskich oraz obywateli UE wpisanych do prowadzonego w gminie stałego rejestru
wyborców w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem wyborów. Rzecznik
przepisom tym zarzucił naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
nieuzasadnione ograniczenie w korzystaniu przez obywateli z przysługujących im
konstytucyjnie wolności i praw (w tym przypadku wyborczych), które zgodnie z art. 31
ust. 3 Konstytucji mogą być w demokratycznym państwie prawa ograniczone jedynie
względami bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej lub wolności i praw innych osób, ograniczenie zasady równości (art. 32 ust 1 Konstytucji), ograniczenie zasady wolności wyboru miejsca zamieszkania (art. 52 ust. 1 Konstytucji) oraz wkroczenia przez ustawodawcę w materie już
uregulowaną w Konstytucji (art. 62 ust. 1 i art. 169 ust. 2 Konstytucji)3.
Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu wniosku podzielił w pełni zarzuty
sformułowane przez Rzecznika (z wyjątkiem naruszenia zasady wolności miejsca
zamieszkania) i uznał, że znowelizowane przepisy ordynacji samorządowej uzależniające możliwość korzystania z praw wyborczych od wymogu wpisania do stałego
rejestru wyborców w gminie najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów
różnicuje mieszkańców będących członkami tej samej wspólnoty samorządowej oraz
prowadzi do pozbawienia osób niewpisanych do rejestru ich konstytucyjnego prawa
wybierania (i praw pochodnych), co prowadzi w konsekwencji do istotnego naruszenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Regulacja ta
wykracza również poza konstytucyjnie przewidziane przesłanki wyłączenia z kręgu
podmiotów prawa wybierania (ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu głosowania,
pozbawienie praw publicznych lub wyborczych oraz ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądowym) oraz pozostaje w kolizji z art. 19 ust. Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który jest przecież (w związku z decyzją
o przystąpieniu Polski do UE) integralnym elementem wiążących Polskę umów
międzynarodowych4. W ten sposób zaskarżone przepisy ordynacji samorządowej
w zakresie w jakim pozbawiały praw wyborczych obywateli polskich i obywateli UE
niebędących obywatelami Polski utraciły swoją moc.
Omawiana nowelizacja wprowadziła również pozytywne i od dawna podnoszone
zmiany w zakresie ograniczenia korzystania z biernego prawa wyborczego przez
osoby dopuszczające się przestępstw. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 7
ordynacji, prawa wybieralności w wyborach samorządowych (bierne prawo wyborcze) nie mają osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

3

Zob. uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r., sygn.
akt K 9/05.
4
Ibidem.
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oraz wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego.

KOMITETY WYBORCZE
W wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r. zmieniły się również zasady
dotyczące rejestracji komitetów wyborczych wyborców w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory komitety te ze względu na swoją specyfikę (rywalizują o mandaty
w wyborach większościowych w związku z tym często ograniczają się do zgłaszania
kandydatów w jednym okręgu, a nierzadko są to komitety tylko jednego kandydata)
były zwolnione z obowiązku rejestracji u właściwego terytorialnie komisarza wyborczego. Przywoływana już nowelizacja ordynacji samorządowej z kwietnia 2004 r.
dokonała istotnej zmiany w tym względzie rozciągając ten obowiązek również na te
komitety. W rezultacie liczba startujących komitetów w skali kraju spadła o ponad
połowę w porównaniu z poprzednimi wyborami. W 2002 r. w rywalizacji wyborczej
wzięły udział 27 074 komitety wyborcze wszystkich rodzajów z czego 24 250 było
z obowiązku rejestracyjnego zwolnione (czyli ponad 89%). W 2006 r. Państwowa
Komisja Wyborcza oraz poszczególni komisarze wyborczy zarejestrowali w sumie
13 207 komitetów wyborczych z czego 10 699 stanowiły komitety startujące wyłącznie w gminach do 20 tys. mieszkańców. Tak duży spadek liczby komitetów startujących w najmniejszych gminach nie jest przypadkowy. Bez wątpienia obowiązek
rejestracji takich komitetów wpłynąć musiał na zmniejszenie tej liczby. Już pobieżna
analiza danych prowadzi do wniosków, że im większa odległość gminy od siedziby
komisarza wyborczego tym mniejsza ilość zarejestrowanych komitetów.
Kolejną zmianą w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów było
dodanie przez ustawę z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 159, poz.
1127) ustępu 5 do art. 64g zabraniającego „umieszczania w nazwie komitetu wyborczego partii politycznej, skrótu nazwy politycznej lub części nazwy utożsamianej
z daną partią, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa
albo skrót ma zostać umieszczony w nazwie komitetu wyborczego”. Z kolei „jeżeli
wpis do ewidencji partii politycznych uzyskały dwie lub więcej partie, których nazwy
nie odróżniają się wyraźnie od siebie mogąc tym samym wprowadzić wyborcę
w błąd, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza
uzyskała wpis do ewidencji partii politycznych”. Istota tego przepisu sprowadza się
do wyeliminowania sytuacji, w której nazwa lub skrót nazwy (albo ich części) jednej
partii politycznej mogłyby zostać wykorzystane przez inną partię w nazwie utwo-
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rzonego przez nią komitetu wyborczego. Takie działanie musiałoby w konsekwencji
prowadzić do dezorientacji wśród wyborców i mogłoby stanowić przyczynę potencjalnych błędów podczas głosowania. Naruszałoby tym samym zasady uczciwej
rywalizacji wyborczej.
Nie kwestionując intencji jakie przyświecały ustawodawcy przy wprowadzaniu
tego przepisu należy jednak zauważyć, że stoi on w sprzeczności z regulacjami
zawartymi w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 857 z późn. zm.). Rozbieżność ta w szczególności
dotyczy art. 17 powoływanej ustawy, który stanowi, że elementy identyfikujące
partie polityczną (nazwa, skrót nazwy, symbol graficzny) korzystają z ochrony
prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 5 tejże
ustawy, powinny one dostatecznie odróżniać się od nazw, skrótów i symboli partii
już istniejących. Oceny czy dane elementy identyfikujące są dostatecznie różne od
innych dokonuje Sąd Okręgowy w Warszawie poprzez wezwanie do usunięcia takiej
wady, wpisanie bądź odmowę wpisania danego podmiotu do ewidencji partii politycznych. Oznacza to, że z chwilą rejestracji partia taka ma wyłączone prawo do
posługiwania się swoją nazwą. Art. 64g ust. 5 ordynacji samorządowej jest więc z tą
regulacją niezgodny. Uzależnia bowiem prawo do swobodnego korzystania z przysługującej danej partii nazwy i skrótu od zgody innej partii w przypadku, gdy obydwie
nazwy „nie odróżniają się wyraźnie od siebie”. Co więcej, regulacja ta pozostaje
w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi przepisami ordynacji samorządowej. Art. 64g
ust. 1 przesądza bowiem, iż nazwa komitetu wyborczego partii składa się z, oprócz
wyrazów „komitet wyborczy”, nazwy lub skrótu nazwy tej partii. Ustawa jest w tym
przypadku jednoznaczna i nie daje partiom politycznym innych możliwości w zakresie wyboru nazwy komitetu. Konsekwencją tych rozbieżności może być paradoksalna sytuacji, w której jakaś partia polityczna jest zmuszona zabiegać o zgodę innej
partii politycznej na używanie swojej własnej nazwy w nazwie utworzonego przez
nią komitetu wyborczego, który zgodnie z tą samą ustawą nie może zresztą nazywać
się inaczej. Uwagę posłów na tą sprawę próbował zwrócić m.in. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej jeszcze podczas prac legislacyjnych nad tą poprawką
w Komisji Samorządu Terytorialnego. Niestety nie wpłynęła ona na decyzję
posłów5.

5

Zob. stenogram z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia
24 sierpnia 2006 r., biuletyn nr 1026/V, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr5/STR-59, odczyt
z dn. 15.11.2006 r.
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GRUPOWANIE LIST
Nowością w polskim systemie wyborczym było wprowadzenie instytucji blokowania list kandydatów w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których
wybory odbywają się wg formuły proporcjonalnej. Zmiana ta została wprowadzana
przez koalicję rządową (Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin)
omawianą już wcześniej nowelizacją z września 2006 r. i miała zdecydowanie największe polityczne znacznie spośród wszystkich omawianych wcześniej modyfikacji
prawa wyborczego. Blokowanie list podczas wyborów samorządowych miało umożliwić zgrupowanym w ten sposób podmiotom przechwycenie większej liczby mandatów niż w przypadku gdyby startowały one osobno. To z kolei miało zgodnie
z uzasadnieniem wnioskodawców prowadzić do stworzenia warunków „zgodnego
współdziałania różnych ugrupowań dla dobra społeczności regionalnych i lokalnych
(…) powstania stabilnej większości w sejmikach i radach, gdyż proponowane zmiany,
w połączeniu z zasadą obliczania głosów metodą d’Hondta, będą sprzyjały jedności
sił politycznych”6.
Prace nad tymi zmianami i ich przyjęcie odbywało się zresztą w warunkach silnego
konfliktu politycznego przy dość dużym sprzeciwie opozycji (Platforma Obywatelska,
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe), która wykorzystując
spory proceduralne próbowała za wszelka cenę nie dopuścić do przyjęcia tych
modyfikacji. Komisja Samorządu Terytorialnego głosami opozycji zadecydowała
o zorganizowaniu przesłuchania publicznego z udziałem samorządowców w sprawie
proponowanych zmian. W istocie miało to doprowadzić do opóźnienia procesu
legislacyjnego i tym samym utrudnić czy wręcz uniemożliwić jej uchwalenie w takim
terminie, który gwarantowałby wejście jej w życie jeszcze przed wyborami. W tej
sytuacji koalicja rządowa zdecydowała się na dokooptowanie nowych członków do
składu Komisji Samorządu Terytorialnego (z 31 do 61 osób). W poszerzonej w ten
sposób Komisji posłowie koalicji mieli większość. Z łatwością przegłosowali więc
zmianę na stanowisku przewodniczącego oraz odwołali przesłuchanie publiczne.
Waldemara Pawlaka (PSL), który był zwolennikiem przeprowadzenia przesłuchania
publicznego zastąpił Dawid Jackiewicz (PiS). Ostatecznie zmiany w ordynacji zostały
przez Sejm przyjęte 6 września 2006 r. i po 7 dniach zaczęły obowiązywać. Brak
odpowiedniego vacatio legis oraz ekspresowy tryb prac nad tą nowelizacją stał się

6

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dania 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, druk sejmowy nr 818.
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zresztą podstawową do zaskarżenia omawianych przepisów przez opozycję do
Trybunału Konstytucyjnego7.
W literaturze politologicznej dość powszechnie przyjmuje się, że blokowanie list
stanowi jeden z istotniejszych elementów wpływających na strukturę systemu
wyborczego i wywołuje istotne konsekwencje polityczne8. Przede wszystkim służy
redukcji głosów straconych. Są to głosy oddawane na partie małe, które z racji niewielkiego poparcia z reguły nie przekraczają naturalnych, czy też ustawowo określonych progów poparcia i w ten sposób nie uczestniczą w dystrybucji głosów na
mandaty. W tym przypadku zblokowanie listy takiego ugrupowania z którymś
z silniejszych partnerów daje jej szanse na uzyskanie reprezentacji politycznej9.
Odpowiadają za to dwa mechanizmy: matematyczny i psychologiczny. Pierwszy
z nich działa na dwa sposoby. Po pierwsze, agreguje on głosy zblokowanych list
ułatwiając im tym samym przełamanie progów wyborczych. W ten sposób głosy tych
list, które w normalnych warunkach nie byłyby brane pod uwagę przy rozdziale
mandatów pozostają w systemie (nie są tracone) i wywierają wpływ na ostateczny
wynik wyborów. Po drugie, liczba mandatów uzyskana przez blok nie jest tylko
i wyłącznie prostą sumą liczby mandatów, które przypadłyby poszczególnym jego
członkom, gdyby ci startowali samodzielnie. W zależności bowiem od zastosowanej
metody podziału głosów na mandaty takie „sztuczne” zwiększenie ogólnej liczby
głosów umożliwia przechwytywanie dodatkowych mandatów stanowiących swego
rodzaju „premię” wyborczą.
Dla lepszego zrozumienia istoty tych zależności rozpatrzmy następujący przykład.
Okręg liczy 10 mandatów, wybory odbywają się wg formuły proporcjonalnej z metodą
d’Hondta jako regułą podziału głosów na mandaty. W wyborach rywalizują cztery
partie A (400 głosów), B (340 głosów), C (140 głosów) oraz D (120 głosów). Łącznie
na wszystkie z nich oddano 1000 głosów. Mechanizm dystrybucji mandatów przedstawia tabelka poniżej10.

7
Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził złamania przez omawiane przepisy postanowień Konstytucji RP. Jednocześnie uznał, że tak krótki okres vacatio legis dla ustaw wyborczych może
w przyszłości stanowić przesłankę przesądzającą o niekonstytucyjności tak uchwalanych zmian. Zob.
uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06.
8
A. Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, New York 2006, s. 14–15.
9
D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004, s. 94.
10
Wartości w komórkach tabeli to wyniki dzielenia głosów oddanych na poszczególne partie przez
kolejne liczby nieparzyste. Cyfry rzymskie pokazują kolejność przyznawania mandatów tym
partiom.
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Przykład nr 1: Rozdział mandatów w okręgu pomiędzy listami
bez blokowania
A

B

C

D

1

400,00 I

340,00 III

140,00 V

120,00 VII

2

200,00 II

170,00 IV

70,00

60,00

3

133,33 VI

113,33 VIII

46,67

40,00

4

IX

35,00

30,00

100,00

85,00

X

5

80,00

68,00

28,00

24,00

6

66,67

56,67

23,33

20,00

W rezultacie partia A i B zdobyły po 4 mandaty, a partie C i D po 1 mandacie.
Załóżmy teraz, że partia A i D zblokowały swoje listy w tym okręgu wyborczym.
Rezultaty podziału mandatów będą w takiej sytuacji wyglądały następująco:
Przykład nr 2: Rozdział mandatów w okręgu
w przypadku zblokowania list
A+D

B
I

C
II

140,00 VI

1

520,00

2

260,00 III

170,00 IV

3

173,33

V

VIII

4

130,00 VII

85,00

35,00

5

104,00 IX

68,00

28,00

6

X

56,67

23,33

86,67

340,00
113,33

70,00
46,67

W wyniku tego podziału blok założony z partii A+D uzyskał w sumie 6 mandatów,
partia B 3 mandaty, a C 1. Sojusz A+D uzyskał więc o jeden mandat więcej, niż
w sytuacji kiedy partie te startowałyby osobno. „Premiowy” mandat blok uzyskał
kosztem ugrupowania B. Przy czym w opisywanym powyżej przykładzie podział
tych mandatów w ramach bloku wyglądałby w ten sposób, że partia A uzyskałaby
5 mandatów, a partia D 1 mandat i to bez względu, czy redystrybucja mandatów
w ramach bloku dokonywana byłaby metodą d’Hondta, czy też mniej deformującą
St. Laguë. Jak widać w tym przypadku zblokowanie okazało się korzystne przede
wszystkim dla ugrupowania A, które dzięki głosom partii D uzyskało dodatkowy
mandat. Partia D na tym sojuszu zyskiwałaby tylko i wyłącznie, gdy liczba jej głosów
nie wystarczałaby do przełamania klauzuli zaporowej. W takim przypadku zgrupowanie z silniejszym partnerem pozwalałoby jej pokonać tą barierę. W pozostałych
sytuacjach zblokowanie nie przyniosłoby tej partii żadnych korzyści.
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O wiele istotniejszym z punktu widzenia wyników głosowania małych partii jest
mechanizm psychologiczny działający na wyborców w kierunku dokładnie odwrotnym do efektu opisywanego przez Maurice Duvergera w przypadku stosowania
formuły większości względnej. Brak zagrożenia w postaci możliwości nieprzekroczenia przez daną partię klauzuli zaporowej może zachęcić do głosowania na taką
partię tych jej zwolenników, którzy w innej sytuacji nie zagłosowaliby na nią
w obawie utraty głosu z tego właśnie powodu. W ten sposób powiększeniu ulega nie
tylko poparcie dla bloku, ale również pozycja takiej partii w jego ramach. Tym
samym zmniejszeniu ulegają dysproporcje wynikające z występowania efektu matematycznego w sytuacji zróżnicowania siły poszczególnych sojuszników.
O ile jednak mechanizm matematyczny blokowania list jest empirycznie weryfikowalny i działa zawsze w ten sam sposób, o tyle wystąpienie efektów psychologicznych jest jednak uzależnione od innych czynników. Sam fakt zblokowania nie
gwarantuje, że zawsze i w każdy warunkach efekt ten wystąpi. Wyborcy mogą
bowiem uznać, że pomiędzy zblokowanymi listami nie ma istotnych różnic programowych i zgodnie z zasadą maksymalizacji zysku (w tym wypadku rozumianego
jako polepszenie samopoczucia psychicznego poprzez głosowanie na zwycięzcę)
zagłosują na ugrupowanie najsilniejsze w bloku. Z drugiej strony część wyborców
może nie zgadzać się na swego rodzaju „handel” głosami zmierzający do sztucznego
(bo przy pomocy elementów instytucjonalnych) polepszania wyniku wyborczego
i zupełnie zrezygnować z popierania takiego ugrupowania. Wystąpienie efektu
psychologicznego uzależnione jest zatem od określonego kontekstu politycznego,
poglądów elektoratu na temat instytucji blokowania oraz zachowań samych elit
politycznych.
Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w samorządowej ordynacji wyborczej dwa
lub więcej komitety wyborcze mogą w drodze umowy utworzyć jedną grupę list
kandydatów w danej jednostce samorządu terytorialnego (z wyjątkiem gmin do
20 tys. mieszkańców) w celu wspólnego udziału w podziale mandatów (art. 641a
ordynacji). Prawo do sumowania głosów oddanych na poszczególne listy w ramach
bloku przysługuje tym grupom list, które uzyskały co najmniej 10% ważnie oddanych
głosów w skali gminy i powiatu w wyborach do tych rad oraz 15% w skali województwa w wyborach do sejmiku. Przy czym do podziału mandatów w ramach bloku są
uprawnione tylko listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które w skali danej
jednostki terytorialnej uzyskały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. Oznacza
to, że w przypadku nieosiągnięcia tego progu przez którąś ze zgrupowanych partii
jej głosy przechodzą na cały blok. Jeżeli w przedstawionym przez nas przykładzie
nr 2, partia D nie przekroczyłaby klauzuli zaporowej, to zysk partii A wyniósłby w tej
sytuacji nie jeden, ale dwa mandaty. Co więcej, jeśli wziąć pod uwagę wielkość
okręgów wyborczych to okaże się, że faktyczne progi wyborcze (tzw. progi naturalne)
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w poszczególnych okręgach są o wiele wyższe, niż te wyznaczone przepisami ustawy.
I tak w wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. rozmiar okręgu wyborczego może
wahać się od 5–8 mandatów, w wyborach do rad powiatów od 5–10 mandatów,
a wyborach do sejmików województw od 5–15. Oznacza to, że w najmniejszych
okręgach możliwość zdobycia mandatu pojawia się po uzyskaniu co najmniej 10%
głosów (jest to tzw. próg włączenia zwany również progiem „nadziei”), jednak
dopiero osiągnięcie 16,67% głosów mandat ten zagwarantuje (tzw. próg wykluczenia)11.
W przypadku, gdy grupa list wyborczych zostanie utworzona przez stronnictwa
o bardzo zróżnicowanym rozmiarze poparcia (na jedną partię zostanie oddana
wyjątkowo duża liczba głosów, a na pozostałych partnerów zagłosuje znikoma liczba
wyborców), może prowadzić to do sytuacji, w której dodatkowe mandaty uzyska
jedynie podmiot najsilniejszy. Tym samym będzie on zdecydowanie nadreprezentowany w stosunku do rzeczywistego poparcia, którym cieszy się wśród wyborców.
Wskazany mechanizm w tym przypadku stawia w mocno uprzywilejowanej sytuacji
podmiot najsilniejszy. Tym samym wypacza on w jakimś zakresie ustawową zasadę
proporcjonalności, której podstawowym celem jest, aby ugrupowania startujące
w wyborach otrzymywały liczbę mandatów odpowiadających rzeczywistemu poparciu wśród wyborców12.
Analizując szczegółowo przyjęte w ordynacji rozwiązania należy stwierdzić, że nie
przyczyniały się wcale do poprawy sytuacji politycznej partii małych. Obowiązek
przekroczenia przez każdy komitet wyborczy ustawowej klauzuli zaporowej
w istocie eliminuje podstawową przyczynę, dla których blokowanie list może być dla
tych partii korzystne. W ten sposób matematyczny efekt blokowania działa przede
wszystkim na korzyść ugrupowań najsilniejszych w bloku. Wyniki wyborów
z 12 listopada 2006 r. pokazały, że w tym przypadku nie zadziałał również mechanizm
psychologiczny. Dla przykładu, walcząca o przetrwanie Liga Polskich Rodzin zgrupowana z Prawem i Sprawiedliwością tylko w wyborach do 4 sejmików województw
zdołała przekroczyć 5% klauzulę zaporową. Z kolei Krajowa Partia Emerytów
i Rencistów, która blokowała swoje listy z Platformą Obywatelską, na tym szczeblu
wyborów samorządowych bariery tej nie przekroczyła nigdzie. Można więc sądzić,
11

Próg włączenia oblicza się wg następującego wzoru: 100%/2M, gdzie parametr M oznacza liczbę
mandatów obsadzanych w okręgu. Wzór dla progu wykluczenia wygląda następująco: 100%/(M+1).
Więcej na ten temat zob. A. Lijphart, op.cit., s. 25–39.
12
K. Skotnicki, Opinia prawna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (druk 818), s. 2, plik do pobrania pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&818, odczyt z dn.
15.11.2006 r.
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że dla wyborców fakt zblokowania nie miał z tego punktu widzenia większego
znaczenia. Nie byli oni bowiem skłonni oddawać swoich głosów na te ugrupowania
nawet w sytuacji, w której (ze względu na zblokowanie tych partii) nie groziła im ich
utrata. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy prawa wyborczego, takie jak: proporcjonalny charakter wyborów samorządowych (z wyjątkiem najmniejszych gmin oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), przyjęta metoda podziału
głosów na mandaty, wielkość okręgów wyborczych, istnienie ustawowych progów
wyborczych można stwierdzić, że wprowadzenie instytucji blokowania list było
korzystne przede wszystkim dla partii dużych. Umożliwiło im bowiem uzyskanie
dodatkowych mandatów przechwyconych dzięki głosom partii mniejszych.

PODSUMOWANIE
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wnioski związane z oceną poprzednich
modyfikacji oraz określone uwarunkowania polityczne przesądziły o kolejnych
nowelizacjach przepisów samorządowego prawa wyborczego. Na lata 2004–2006
przypada łącznie 11 nowelizacji z czego 4 przeprowadzono już w roku wyborczym.
Zmiany te swoim zasięgiem objęły regulacje dotyczące takich kategorii spraw, jak:
czynne i bierne prawo wyborcze, komisje wyborcze, komitety wyborcze, finansowanie kampanii wyborczej, zgłaszanie list kandydatów. Ich zasięg i ranga miały zróżnicowany charakter.
Spośród omawianych powyżej nowelizacji największe polityczne znaczenie miała
niewątpliwie ustawa z 6 września 2006 r. wprowadzająca na grunt polskiego systemu
wyborczego możliwość grupowania list kandydatów w wyborach do tych organów
jednostek samorządu terytorialnego, które odbywają się według formuły proporcjonalnej. Istotą mechanizmu blokowania partii politycznych jest przeciwdziałanie
zjawisku wytwarzania w systemie zbyt dużej liczby „głosów straconych”, co może
prowadzić do znaczących odstępstw od proporcjonalności. Niestety w przeszłości
wielokrotnie instytucja ta wykorzystywana była w celu zapewnienia sobie przez
rządzących korzystnego wyniku wyborczego. Sytuacja taka wystąpiła m.in. we
Francji i we Włoszech w latach pięćdziesiątych13. Z tej przyczyny wszelkie modyfikacje sytemu wyborczego w tym obszarze powinny być poprzedzone zdefiniowaniem
konkretnych celów jakim zmiany tego typu mają służyć oraz szczegółową analizą
13

Szerzej na ten temat zob. m.in.: B. Michalak, System wyborczy jako narzędzie manipulacji politycznej, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. 207–208.
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skutków ich wprowadzenia dla całego systemu wyborczego. Dlatego ekspresowy tryb
prac nad wspomnianą nowelizacją, uchwalenie jej w przeddzień zarządzenia wyborów oraz brak wystarczającego vacatio legis należy ocenić zdecydowanie negatywnie.
Charakter tej nowelizacji oraz kontekst polityczny w jakim była przyjmowana sugeruje, że o jej uchwaleniu zadecydowały przesłanki natury stricte politycznej i to
o wybitnie koniunkturalnym znaczeniu. W ten sposób zmiana ta wpisała się niestety
w niechlubną tradycję dokonywania modyfikacji w prawie wyborczym bezpośrednio
przed konkretnymi wyborami.
Nie dezawuując a priori samych propozycji zmian w samorządowym prawie
wyborczym należy jednak z cała mocą podkreślić, że ze względu na jego wagę
i znaczenie dla całego systemu, modyfikacje tego typu powinny służyć przede wszystkim podnoszeniu poziomu legitymacji procedur. Niestabilność, niejednolitość i zbyt
duży poziom skomplikowania prawa wyborczego oraz koniunkturalność i przypadkowość wielu jego zmian prowadzić może tylko do zgoła odmiennych rezultatów.
Nie oznacza to bynajmniej by prawa nie zmieniać. Wręcz przeciwnie. W niektórych
obszarach modyfikacje są wręcz konieczne. Wystarczy przeanalizować wnioski jakie
płyną z doświadczeń będących rezultatem wieloletniej praktyki wyborczej. Jeżeli
jednak zmiany te mają mieć charakter systemowy, a nie koniunkturalny powinny być
rezultatem kompleksowej reformy, a nie bieżącej rywalizacji politycznej.

SUMMARY

MEMBERSHIP POLAND IN European Union, results of earlier reforms and political context
decided about successive changes in local government electoral law. Since 2004 to 2006 Polish parliament made eleven modifications this law. These changes concerned on: electoral
rights, electoral commissions, election committees, financing of the election campaign and
submission of lists of candidates.
This paper analyses political consequences of these reforms. Author wants to prove that
some of these changes had a political reasons, especially linked lists of candidates (apparentement). Instability, variety and complicated some of electoral rules may causes to delegitimize
the electoral system as a whole in future. It may be dangerous for democracy.
In author’s opinion it does not mean that it is unnecessary to change the local government
electoral law. It can be modified but every single change must be think over first. That is
because of the electoral system is the most specific manipulative instrument of politics.
Healthy partisan competition requires that the election rules are not be changed too frequent,
especially before the election.
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SKUTECZNOŚĆ LIST WYBORCZYCH W ŚWIETLE
ELEKCJI Z 2005 I 2006 ROKU

KOLEJNE KAMPANIE WYBORCZE umożliwiają prowadzenie coraz szerszych analiz
komparatystycznych. Porównując wyniki wyborów z lat 1997–2002 z wynikami
z wyborów 2005 r. oraz 2006 r. można zauważyć wiele różnic. Dotyczą one zarówno
przepisów prawa, programów partii politycznych, charakteru kampanii wyborczych,
jak również i samych wyborców, a zwłaszcza ich preferencji. W związku z tym, iż
partie działają na rynku politycznym w warunkach coraz to bardziej konkurencyjnych, ogromną rolę w wyborach zaczęły stanowić elementy marketingowe. Na
decyzje wyborców w coraz większym stopniu wpływ mają ogromne ilości plakatów,
ulotek, billboardów oraz spotów telewizyjnych i radiowych1. Wszystkie te doskonale
dopasowane do poszczególnych segmentów rynku narzędzia, mają na celu zainteresować bardzo wymagający i niezdecydowany elektorat. Jednakże wraz z każdymi
następnymi wyborami elementy te stają się coraz to bardziej niewystarczające.
Partie polityczne, chcąc pozyskać jak najwięcej głosów, starają się stosować niekonwencjonalne i dotąd nieznane bądź niedostrzegane metody. Jedną z nich jest odpowiednio skonstruowana, efektywna i skuteczna lista kandydatów, która jest nieodzownym elementem każdej kampanii wyborczej.
Pojęcie skuteczności listy wyborczej może być rozumiane w dwojaki sposób. Po
pierwsze, określa się ją jako wywołanie skutków, zmian i zjawisk. Podejście to jest
jednak bardzo szerokie i rozpatrując powyższy problem w tym kontekście można
dojść do wniosku, że w zasadzie każde działanie polityczne, które przynosi jakiekolwiek efekty jest skuteczne. Drugie podejście, odwołuje się do definicji skuteczności
jako stopnia realizacji celów. Skuteczna lista to zatem taka, która realizuje wcześniej
założony przez nią cel. Oczywistym jest, iż skuteczność nie musi być pełna, dlatego
1

J. A. F. Stoner, E. R. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2001.
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też możemy mówić o stopniach skuteczności, jako o stopniach zbliżania się do
określonego celu głównego – tzw. celach etapowych2. Analizując konkretne listy
wyborcze można zauważyć, że istnieją trzy etapy skuteczności listy wyborczej tj.:
• dotarcie listy wyborczej i informacji w niej zawartych do elektoratu, co bezpośrednio związane jest z uczestnictwem kandydata w wyborach i jego zapoznaniem z konkretną listą wyborczą;
• wpływ na zmianę postawy i stosunku wyborcy do danego kandydata lub partii
politycznej, a więc oddziaływanie listy jest na tyle silne aby skłonić wyborcę do
zastanowienia się nad zmianą decyzji oddania głosu na daną osobę;
• wpływ na wynik wyborczy – wyborca głosuje na danego kandydata lub partię
polityczną.
Im zatem cel pośredni jest bardziej zbliżony do celu głównego, tym większe trudności powstają przy badaniu stopnia jego realizacji, lecz im większy jest stopień
osiągnięcia celów etapowych, tym większa jest szansa zrealizowania celu głównego.
Zainteresowanie problemem skuteczności listy wyborczej wynika z kilku przyczyn,
z których za główną można uznać wysokie koszty kampanii wyborczych. Przy dużych
nakładach finansowych koniecznym jest bowiem, aby działania były jak najbardziej
skuteczne. Ponadto wyborcy otrzymują tak wiele bodźców reklamowych, że dotarcie
do ich świadomości jest zadaniem niezwykle trudnym. W związku z tym, że większość opracowań o tematyce wyborczej skupia się raczej na badaniu elektoratu, istnieje potrzeba przeanalizowania nie samych wyborców, a wybieranych polityków,
stanowiących podstawę listy wyborczej. Ich dane osobowe pozwalają bowiem na
wyjaśnienie konstrukcji określonej listy, a w głębszej analizie i zbadania jej skuteczności. Artykuł ten ma na celu pokazać zależności jakie zachodzą pomiędzy wynikiem
wyborczym kandydata a jego miejscem na liście wyborczej, zawodem, płcią oraz
wiekiem. Głównym celem przeprowadzonych badań jest przedstawienie preferencji
wyborczych w małych miastach, gdzie jednak obowiązuje tzw. ordynacja proporcjonalna3. Chcąc przeanalizować wyniki tych głosowań wzięto pod uwagę listy kandydatów, biorących udział w wyborach parlamentarnych 2005 r. oraz w wyborach
samorządowych 2006 r., z miejscowości, w których przeprowadza się prawybory,
a więc poniekąd można traktować je jako reprezentatywny okręg wyborczy dla
szerszej grupy społecznej.
Pierwsze prawybory parlamentarne w Polsce miały miejsce we Wrześni w 1993
roku, a dwa lata później w tej samej miejscowości zorganizowano pierwsze prawybory prezydenckie. W latach 1997–2005 badania przedwyborcze przeprowadzano
także w innych miejscowościach tj.: Wieruszów, Bochnia i Nysa. W 2004 roku
2
3

A. Czarnecki, Skuteczność reklamy, „Marketing i Rynek” 1996, nr 3.
A. K. Piasecki, Wybory 1989–2002, Zielona Góra 2003, s. 31.
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powrócono jednak do idei przeprowadzania prawyborów we Wrześni, organizując
tam pierwsze prawybory do Parlamentu Europejskiego4. Mimo tego, iż prawybory
w Polsce nie są umocowane w aktach prawnych, a ich wynik nie jest dla żadnego
gremium wiążący i ma jedynie charakter sondażu przedwyborczego, mającego cechy
wyborów, to z analizy wyników wyborów z tych czterech miejscowości można
wywnioskować jak głosowali i czym się kierowali wyborcy zamieszkujący małe
miasta, w których obowiązuje tzw. ordynacja proporcjonalna.

MIEJSCE NA LIŚCIE WYBORCZEJ
Pomijając program, osobowość oraz kampanię wyborczą kandydata, czynnikiem
najsilniej wpływającym na wynik wyborczy jest miejsce zajmowane przez niego na
liście wyborczej. Partie polityczne oraz komitety wyborcze wystawiając kandydatów
na konkretnych pozycjach na listach, biorą pod uwagę wiele czynników, a jednym
z najważniejszych jest z pewnością szacowana popularność kandydata wśród elektoratu. Z większości dotychczas przeprowadzanych badań dotyczących wyników
wyborczych wynika, że kandydaci umieszczeni na czołowych miejscach list mają
zdecydowanie większe szanse uzyskania mandatów niż kandydaci z miejsc dalszych.
Dane wskazują na prawie liniowy związek pomiędzy pozycją na liście oraz wynikami
kandydatów. Udowodniona została bowiem zależność, że im dalsza pozycja, tym
gorszy wynik. Różnice średnich wyników są jednak istotne tylko do piątego miejsca,
a współczynnik korelacji Pearsona wynosi ok. 0,6, co oznacza, że w ponad 60 proc.
pozycja na liście determinuje wynik wyborczy kandydata. Efekt kolejności nie działa
jednak z równą siłą w przypadku wszystkich list. Za przykład mogą tu posłużyć
wybory z 1989 r., w których to wszystkie listy kandydatów do poszczególnych mandatów uporządkowane były alfabetycznie, a mimo to na kandydatów umieszczonych
na pierwszych miejscach tzw. list koalicyjnych oddano przeciętnie dużo więcej głosów5. Wtedy też wynik kandydata w obrębie list koalicyjnych zależał od jego pozycji
na liście jedynie w 13 proc. Pomimo tego, iż w wyborach sejmowych 1991 roku
obowiązywała już odmienna ordynacja, to część list partyjnych nadal miała charakter
alfabetyczny. Kandydaci, którzy za sprawą przypadku znaleźli się na pierwszych
miejscach list alfabetycznych, uzyskiwali średnio 31 proc. głosów oddawanych na te
listy. Kandydaci z drugich pozycji 19 proc., a z trzecich 13 proc. W 1991 r. większość
list wyborczych miała już charakter preferencyjny, co stało się normą w sejmowych
4

B. Biskup, Prawybory w systemie kreacji przywódców politycznych (doświadczenia polskie), [w:]
Przywództwo polityczne: wyzwania i badania, red. T. Bodio, Warszawa 2001.
5
J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszawa
1997, s. 232–237.
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wyborach od roku 1993. Ponadto kandydaci z pierwszych miejsc uzyskiwali przeciętnie najwięcej głosów, co spowodowane było również faktem, że partie lokowały
i najintensywniej promowały na tych pozycjach swoich liderów. Niezależnie od tego
część głosów otrzymali ci kandydaci tylko z racji ich lokalizacji na liście. Pozycja
kandydatów na wykazach AWS w wyborach 1997 r. miała wpływ na 47 proc. wyników
kandydatów z tych list, podczas gdy w przypadku list SLD wskaźnik ten wyniósł aż
73 proc., a w przypadku UW nawet 77 proc. Zauważalne są także znaczne różnice
w wysokości wskaźnika koncentracji głosów na liderów list. Kandydaci umieszczeni
na pierwszych miejscach list SLD uzyskiwali średnio ok. 42 proc. ogółu głosów
oddawanych na te listy, a w przypadku AWS było to tylko 23 proc. i niewiele więcej,
w przypadku PSL – 29 proc. Są to jednak związki statystyczne i w praktyce czasami
zdarza się, że lider listy otrzymuje mniej głosów niż kandydat z dalszego miejsca.
Dowodem na powyższe są posłowie, którzy uzyskali mandaty z ostatnich pozycji,
która w przypadku bardzo długich list, jest lepsza niż miejsce w połowie wykazu6.
Powyższe zależności są także zauważalne w wynikach wyborów parlamentarnych
2005 r. Należy jednak podkreślić, iż w badaniu brano pod uwagę jedynie partie,
których odsetek ważnych głosów oddanych na listę wynosił powyżej 0,8 proc. Analizując listy z Nysy, Wrześni, Wieruszowa oraz Bochni można zauważyć, że kandydaci
znajdujący się na pierwszych miejscach list wyborczych uzyskali przeważającą ilość
głosów. Szczegółowe związki przedstawione zostały w poniższych tabelach.
Tab. 1. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca na listach we Wrześni
i ich wynik w wyborach parlamentarnych 2005 r.
Komitet Wyborczy

Imię i nazwisko kandydata

Liczba
%
Miejsce
głosów głosów

Ruch Patriotyczny

MAZUR Kazimierz

64

45,39

Liga Polskich Rodzin

PIASTA Przemysław

21

27,39

I

89

16.21

II
I

Partii Demokratycznej-demokraci.pl KAMELA-SOWIŃSKA Aldona Maria

I

Socjaldemokracji Polskiej

POL Marek Ludwik

351

44.20

Prawo i Sprawiedliwość

HOFMAN Adam

703

29.47

I

Sojusz Lewicy Demokratycznej

TOMASZEWSKI Tadeusz

496

29.07

II

Platforma Obywatelska

NOWAK Tomasz Piotr

337

8.31

II

Polskie Stronnictwo Ludowe

GRZESZCZAK Eugeniusz

230

26.58

II

Platformy Janusza Korwin-Mikke

DUBIEL Cezar Andrzej

337

42.33

I

815

27.45

II

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej BUDNER Alfred
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
6

J. Raciborski, W oczekiwaniu na bunt młodych, „Rzeczpospolita” z 6 września 2001, nr 208.
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Jak z powyższego wynika, we Wrześni połowa kandydatów zajmująca pierwsze
miejsce na liście wygrała wybory. Pozostałe osoby uzyskały drugi wynik. Interesującym jest również, że 60 proc. kandydatów, którzy zajęli pierwsze miejsce, uzyskało
ponad 40 proc. wszystkich głosów.
W Bochni również około 50 proc. kandydatów z początku listy zajęło pierwsze
miejsce w wyborach, a ponad 30 proc. uzyskało kolejny wynik. Tylko jeden kandydat – z Socjaldemokracji Polskiej zajmując pierwsze miejsce na liście wyborczej
uzyskał czwarty wynik, lecz od osoby zajmującej drugie miejsce dzieliły go jedynie
3 głosy.
Tab. 2. Kandydaci z pierwszych miejsc list w gminie Bochnia i ich wynik
w wyborach parlamentarnych 2005 r.
Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy

Imię i nazwisko kandydata

Liczba
głosów

CHRONOWSKI Tomasz

7

% głosów

Miejsce

16,66

II

Liga Polskich Rodzin

SOBCZAK Bogusław

220

37.35

I

Socjaldemokracji Polskiej

FILEMONOWICZ Wojciech

11

11.45

IV

Prawo i Sprawiedliwość

MARIANOWSKA Barbara

309

20.43

II

Sojusz Lewicy Demokratycznej

JANIK Krzysztof Jan

105

68.18

I

Platforma Obywatelska

GRAD Aleksander

241

30.97

I

Polskie Stronnictwo Ludowe

WODA Wiesław

96

7.47

II

Platformy Janusza Korwin-Mikke

POPIELA Wojciech Artur

35

38.46

I

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

ZAWISZA Jerzy Tomasz

156

24.92

I

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl

W Nysie trzech kandydatów, z dziesięciu najbardziej znaczących partii (uzyskujących powyżej 0,8 proc. ważnych głosów na listę) wygrało wybory, 40 proc. uzyskało
drugą lokatę a 30 proc. trzecią.
Tab. 3. Kandydaci zajmujący pierwsze miejsca na listach w Nysie
i ich wynik w wyborach parlamentarnych 2005 r.
Komitet Wyborczy

Imię i nazwisko
kandydata

Ruch Patriotyczny

CZERWIŃSKI Szymon

Liga Polskich Rodzin

KAWA Marek

Liczba
głosów

% głosów

Miejsce

91

56.17

I

343

19.44

II

Partii Demokratycznej-demokraci.pl

DREWNIAK Alojzy

83

16.66

II

Socjaldemokracji Polskiej

KASZNIA Arkadiusz

191

37.74

I
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Komitet Wyborczy

Imię i nazwisko
kandydata

Liczba
głosów

% głosów

Miejsce

Prawo i Sprawiedliwość

KŁOSOWSKI Sławomir

1 108

29.86

II

Sojusz Lewicy Demokratycznej

GARBOWSKI Tomasz

402

21.96

II

Platforma Obywatelska

JAZŁOWIECKA Danuta

295

4.59

III
III

Polskie Stronnictwo Ludowe

RAKOCZY Stanisław

50

8.50

Platformy Janusza Korwin-Mikke

MAŁEK Mieczysław

123

34.35

I

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

STĘPKOWSKI Józef

414

18.66

III

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl

Niespodzianką nie są również wyniki z gminy Wieruszów, gdzie podobnie jak we
Wrześni i Bochni ponad 50 proc. kandydatów reprezentujących partie, których
poparcie wynosiło ponad 0,8 proc. i zajmujących pierwsze miejsce na liście wygrało
wybory. Pozostali kandydaci uplasowali się na drugich pozycjach. Tutaj żaden
kandydat nie zajął nawet trzeciego miejsca w wyborach, a osoby z pierwszych miejsc
zdobyli prawie 40 proc. wszystkich głosów.
Tab. 4. Kandydaci z pierwszych miejsc na listach w gminie Wieruszów
i ich wynik wyborczy z 2005 r.
Komitet Wyborczy

Imię i nazwisko kandydata

Liczba
głosów

%
głosów

Miejsce

Ruch Patriotyczny

GRABICKA Krystyna

17

15.59

II

Liga Polskich Rodzin

PAWŁOWIEC Daniel

74

31.89

I

Partii Demokratycznej-demokraci.pl MAJEWSKI Andrzej Stanisław

19

42.22

I

Socjaldemokracji Polskiej

KACZMAREK Michał

23

39.65

I

Prawo i Sprawiedliwość

ZALEWSKI Paweł Ksawery

315

35.59

I

Sojusz Lewicy Demokratycznej

OLEJNICZAK Wojciech Michał

414

81.33

I

Platforma Obywatelska

GRABARCZYK Cezary

228

29.26

II

Polskie Stronnictwo Ludowe

ŁUCZAK Mieczysław Marcin

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej TYSZKO Grażyna Alicja

21

3.15

II

50

4.05

II

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl.

Analizując powyższe listy wyborcze można zauważyć, że żaden kandydat z tych
czterech miejscowości, zajmujący pierwsze miejsce na liście nie znalazł się poniżej
czwartego miejsca w wyborach. Prawie połowa – 47,3 proc. kandydatów zajmujących
pierwsze miejsce na wykazach wygrała wybory. 42,1 proc. kandydatów z pierwszego
miejsca na liście uplasowało się na drugiej pozycji, 7,9 proc. kandydatów na trzeciej,
a jedynie 2,6 proc. kandydatów zajęło czwarte miejsce w wyborach. Można więc
stwierdzić, że istnieje liniowa zależność pomiędzy miejscem na liście wyborczej
a wynikiem kandydata. Pomimo tego, iż marketing wyborczy w gminach, czy małych
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miastach stosowany jest na znacznie mniejszą skalę niż w dużych aglomeracjach, to
nawet tutaj zauważalne są działania marketingowe mające na celu wspomagać
konkretnych kandydatów. Sztaby wyborcze, znające różnego rodzaju korelacje
i powiązania wdrażają w praktykę swoje pomysły, a kampania wyborcza rozpoczyna
się dużo wcześniej niż ogłaszane w mediach spoty wyborcze, czego dowodem są
właśnie odpowiednio konstruowane i skuteczne listy wyborcze.

ZAWÓD KANDYDATA A WYNIK WYBORCZY
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność listy wyborczej, a co za tym idzie i na wynik wyborczy kandydata, jest jego zawód. Porównując
strukturę wykształcenia społeczeństwa polskiego do kilkunastu lat wstecz, można
stwierdzić, że uległa ona ogromnej poprawie, co ma przełożenie również na aspiracje polityczne. Obecnie większość kandydatów posiada już wyższe wykształcenie,
lecz zdobyte głosy w dużym stopniu zależą także od wykonywanego zawodu.
W Bochni z 67 kandydatów, którzy w wyborach 2005 r. zdobyli głosy ok. 20 proc.
stanowili nauczyciele. Duży odsetek wyznaczali także ekonomiści – prawie 15 proc.
oraz mechanicy – 10,4 proc. Największy procent ogółu głosów – ok. 25 proc. zdobyli
nauczyciele, ekonomiści 17,4 proc. oraz prawnicy – 15,8 proc. Pomimo tego, iż na
listach znalazła się stosunkowo duża ilość mechaników, łącznie uzyskali oni jednie
niewiele ponad 4 proc. głosów. Z kandydatów, którzy otrzymali głosy najmniejszym
poparciem cieszyli się rolnicy oraz osoby ze średnim, najczęściej technicznym
wykształceniem.
Chcąc przeanalizować wyniki wyborów parlamentarnych 2005 r. z Wrześni wzięto
pod uwagę kandydatów, którzy uzyskali powyżej 0,10 proc. liczby głosów ważnych
na kandydata. Pod względem wykształcenia i zawodu kandydaci byli bardzo zróżnicowani. Największy odsetek stanowili tu rolnicy – 17,4 proc., na drugim miejscu
znaleźli się nauczyciele – 12,3 proc., a następnie ekonomiści – 9,2 proc. oraz przedsiębiorcy – 8,98 proc. Łącznie najwięcej głosów uzyskali rolnicy – 19,46 proc., a na
kolejnym miejscu znalazła się kadra pedagogiczna z wynikiem – 17,52 proc. Na
dalszych pozycjach uplasowali się przedsiębiorcy, uzyskujący 8,98 proc. poparcia
oraz ekonomiści z podobnym, nieznacznie niższym (8,83 proc.) wynikiem. Podobnie jak w Bochni, najmniejsza liczbę głosów elektorat oddał na kandydatów posiadających stosunkowo niskie wykształcenie.
Wyniki wyborów w Nysie były zbliżone do powyższych. Ciężko jednak było tu
wskazać konkretną grupę zawodową, która uzyskałyby wyraźną przewagę w wyborach. Jednakże wśród kandydatów, którzy uzyskali poparcie największy odsetek
stanowili nauczyciele – 13,6 proc., uzyskując tym samym 36 proc. wszystkich głosów.
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Na drugim miejscu uplasowali się przedsiębiorcy – 8,7 proc., uzyskując 16,2 proc.
poparcia, a na trzecim urzędnicy samorządowi – 6,7 proc., z 5,6 proc. poparciem.
W przeciwieństwie do wyników z Wrześni rolnicy stanowili tu bardzo nieliczną
grupę – 3,8 proc., zdobywając zaledwie 2,2 proc. wszystkich głosów. Ponadto
w Nysie na listach wyborczych znalazło się wiele grup zawodowych, do których
można zaliczyć lekarzy, prawników oraz studentów, którzy również odegrali dość
duże znaczenie w wyborach. Stosunkowo małym poparciem cieszyli się natomiast
elektronicy, elektromonterzy oraz kierowcy.
Dotychczas omówione zostały wyniki kandydatów tylko z trzech miejscowości,
którzy uzyskali głosy w wyborach. Chcąc jednak w pełni ukazać zagadnienia dotyczące skuteczności list wyborczych należy również przedstawić kandydatów, którzy
w wyborach 2005 r. byli nieskuteczni. Nieodzownym jest bowiem wskazanie czynników, które miały znaczący wpływ na brak poparcia u kandydata. W związku z tym,
iż wyniki wyborów w Nysie, Bochni, Wrześni i Wieruszowie były zbliżone, a ponadto
niecelowym byłoby opisywanie wszystkich kandydatów, którzy nie uzyskali znaczącego poparcia, poniżej nakreślono jedynie ogólne konkluzje wypływające z analizy
list wyborczych z Wieruszowa, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów nieefektywnych.
W Wieruszowie, gdzie frekwencja w wyborach parlamentarnych 2005 r. wynosiła
42,05 proc., z list partii, które uzyskały powyżej 0,8 proc. ważnych głosów na listę,
startowało łącznie 171 kandydatów. 39 proc. z nich uzyskało wynik poniżej 0,1 proc.,
a 8,2 proc. nie otrzymało żadnego głosu. Najliczniejsze grupy zawodowe stanowili
tu: rolnicy, ekonomiści, przedsiębiorcy, nauczyciele oraz pracownicy samorządowi.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące wybranych grup zawodowych kandydatów.
Tab. 5. Dane grup zawodowych kandydatów znajdujących się na listach
wyborczych w gminie Wieruszów
Zawód kandydata

% kan- % łącznie uzyskadydatów
nych głosów

Rolnik

13,5

Przedsiębiorca

% kandydatów, którzy uzyskali
pow. 0,1%
głosów

10,97

5,3

0,01%–0,99%
głosów
7,0

0,0 %
głosów
1,2

10,5

5,64

5,3

4.0

1,2

Ekonomista

8,8

23,51

5,3

3,5

0,0

Nauczyciel

9,3

4,17

4,7

3,4

1,2

Pracownik samorządowy

8,1

15,85

3,5

2,3

2,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl
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Jak wynika z powyższej tabeli, najwięcej głosów otrzymali ekonomiści. Pomimo
tego, iż na listach było ich ok. 40 proc. mniej niż rolników, uzyskali o 125 proc.
większe poparcie. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy samorządowi, a na
trzecim rolnicy. W przeciwieństwie do wyników z Bochni i Nysy, w Wieruszowie
nauczyciele uzyskali stosunkowo mało głosów – 4,17 proc. Ponadto na listach
wyborczych gm. Wieruszów znaleźli się kandydaci z różnych grup zawodowych tj.:
lekarze, historycy, mechanicy samochodowi itd. Analizując listy partyjne można
zauważyć, iż konkretne zawody były charakterystyczne dla poszczególnych ugrupowań. Przykładem może być lista Samoobrony, gdzie 27,3 proc. kandydatów stanowili
rolnicy, czy PSL, z którego listy startowało aż 45 proc. pracowników samorządowych
i 36,4 proc. rolników.
Podsumowując powyższe rozważania, można dojść do wniosku, iż pod względem
zawodu oraz wykształcenia najbardziej pożądanymi kandydatami na sprawowanie
funkcji państwowych są nauczyciele, w szczególności akademiccy. Ponadto dużym
poparciem cieszą się ekonomiści oraz przedsiębiorcy. Dość duża grupa wyborców
oddaje również swoje głosy na rolników. Prawdopodobnie przyczyna takiego stanu
rzeczy tkwi w fakcie, że w Polsce jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych7. Dokonując jednak analizy wyników wyborów z małych miejscowości należy jeszcze
zwrócić uwagę na fakt, że kandydat, który uzyska znacznie większą ilość głosów
całkowicie zmienia statystyczne poparcie dla całej grupy zawodowej.

PŁEĆ KANDYDATA
JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY WYNIK WYBORCZY
Kwestia udziału kobiet w życiu politycznym państwa jest jednym z tematów od
dawna obecnych w sferze opinii publicznej. Najczęściej poruszanym problemem jest
zagadnienie dyskryminacji, szczególnie zauważalne podczas wyborów parlamentarnych czy samorządowych8.
Nieproporcjonalnie małą obecność kobiet w instytucjach życia politycznego do
liczby w społeczeństwie zazwyczaj tłumaczy się brakiem ich zainteresowania polityką.
Obserwatorzy sceny politycznej w zachodnich demokracjach podkreślają, że kobiety
chętniej angażują się w działania polityczne, których celem jest wywarcie wpływu
na decyzje polityczne w sposób nie będący integralną częścią zinstytucjonalizowanych mechanizmów politycznych. Są to działania raczej nastawione na rozwiązywa7

Chłopu lepiej się dzieje, 17.10.2006, www.netb.pl/news.php?&artykul=16580&dzial=2-46k, z dn.
22.10 06.
8
F. Raciborski, Czy wyborcy preferują mężczyzn?, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska,
Warszawa 2005, s. 87.
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nie problemów (problem solving) niż budowanie instytucji (institution building).
Dlatego też uważa się, że kobiety ani nie są szczególnie zainteresowane w zasiadaniu
w instytucjach politycznych wybieranych drogą głosowania, ani samym głosowaniem. Bardziej szczegółowe analizy pokazują wszakże, że zachowania elektoratu
kobiecego w zachodnich demokracjach zdecydowanie zmieniły się w ostatnich
latach. Kobiety głosują, a ich sposób głosowania i motywy zachowań wyborczych
różnią się od zachowań mężczyzn. W procesie kształtowania się tej odmienności
istotną rolę odegrał wzrost wykształcenia kobiet, odznaczający się większą dynamiką
niż wzrost wykształcenia mężczyzn, zwiększenie ich niezależności ekonomicznej
i wpływ ruchu kobiecego uzmysławiającego kobietom fakt i formy doświadczanej
dyskryminacji9.
Obecnie jednak problemem jest nie tyle ich czynny udział w wyborach, lecz
możliwość zajęcia miejsca na liście wyborczej. Dowodem na istnienie takiego zjawiska mogą być dane przedstawione poniżej.
Po 1989 roku liczbowa reprezentacja kobiet w polskim parlamencie znacząco
zmalała. Gdy w IX kadencji Sejmu 1985-1989 kobiety stanowiły 20 proc., w X kadencji Sejmu 1989–1991 już tylko 13 proc., a w Senacie (I kadencja Senatu) 7 proc.
Później udział kobiet kształtował się następująco:
1991–1993 – Sejm (I kadencja) 10 proc., Senat (II kadencja) 8 proc.
1993–1997 – Sejm (II kadencja) i Senat (III kadencja) po 13 proc.
1997–2001 – Sejm (III kadencja) 13 proc., Senat (IV kadencja) 12 proc.
200–2005 – Sejm (IV kadencja) 20 proc., Senat (V kadencja) 22 proc.
Obecnie w polskim Sejmie – V kadencji, zasiada 21 proc., a w Senacie – VI kadencji, 12 proc. kobiet. Dla porównania – w Rwandzie kobiety stanowią około 48,8
proc. członków Parlamentu, w Szwecji 45 proc., Finlandii – 37 proc., Norwegii
i Holandii – po 37 proc., Hiszpanii – 36 proc., Austrii – 34 proc., a w Niemczech –
32 proc.10 We Francji natomiast kobiety mają zagwarantowany tzw. parytet – 50 proc.
na listach wyborczych w wyborach lokalnych i regionalnych, a na listach wyborczych
do parlamentu może być ich najwyżej o 2 proc. mniej niż mężczyzn tj. 48 proc.
Parlamenty dwóch hiszpańskich Regionów Autonomicznych również przyjęły prawo,
które nakłada na partie polityczne obowiązek przedstawienia równej liczby kandydatów obu płci. Jednakże istnieją także kraje, czego przykładem jest Grecja, w których

9

R. Siemieńska, Płeć a wybory. Od wyborów parlamentarnych do wyborów prezydenckich, Warszawa
1997.
10
Kraje, w których kobiety stanowią 30 proc. lub więcej członków izb niższych lub jednoizbowych
parlamentów. Źródło: Inter-Parliamentary Union, (stan na 31 grudnia 2005 r.).
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udział kobiet w parlamencie wynosi zaledwie 5 proc., czy Portugalia, gdzie odsetek
ten oscyluje w granicach 10 proc.11
Z przeprowadzanych licznych badań wynika, że przyczyny nieobecności kobiet
w polityce mają różnorodny charakter:
• kulturowy, którego przyczyny mieszczą się w stereotypie, iż polityka to dalej
tylko i wyłącznie męski obszar aktywności;
• społeczny, dotyczący podwójnych ról, które najczęściej spełnia kobieta – zawodowej i domowej;
• ekonomiczny, który nieobecność kobiet w parlamencie tłumaczy faktem, iż są
one mało atrakcyjnym dla partii partnerem wyborczym, gdyż nadal jeszcze
zarabiając mniej od mężczyzn, nie wnoszą zaplecza ekonomicznego;
• oraz polityczny, który stanowią selekcje wewnątrzpartyjne.
O selekcjach tych pisano we wnioskach i propozycjach Zespołu Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn SLD, stanowiących podstawę prac programowych partii w 2001
roku. Przyczynę niewielkiej liczby kobiet w polityce zespół widział w „działaniu
partii i ugrupowań politycznych, które ograniczają ich dostęp, umieszczając niewiele
kobiet na listach kandydatów i co więcej, lokują je na dalszych miejscach, dodatkowo
obniżając ich szansę”. Prawdą jest, iż w Polsce wyborcze szanse kandydatki czy
kandydata zależą od partii politycznych i koalicji. To one decydują, kto i na jakim
miejscu zostanie umieszczony na liście. Tak więc stwierdzenie, iż decyzja o tym, kto
znajdzie się w parlamencie, należy tylko i wyłącznie do wyborców, jest dalekie od
prawdy, bowiem to partia wybiera kandydatów i ustala ich kolejność na listach. Tym
samym determinuje, ile kobiet i na jakich miejscach znajdzie się na liście oraz daje
wyborcom szansę głosować na kobiety. W wyborach w 1997 roku kobiety stanowiły
15,99 proc. kandydatów do Sejmu i 10,75 proc. do Senatu. Na listach Unii Pracy
umieszczono 25 proc. kobiet, na listach Unii Wolności 18,5 proc., SLD 15,12 proc.,
PSL 13,82 proc. i AWS 10,87 proc. Jedyną partią, która umieściła kobiety na swoich
listach we wszystkich 52 okręgach, była Unia Pracy. Jedynie w 13 okręgach kobiety
były na listach wszystkich partii startujących w wyborach. W okręgu krośnieńskim
potencjalny elektorat sześciu partii politycznych w ogóle nie miał możliwości zagłosowania na kobiety, ponieważ nie było ich na listach. Podobnie było w innych
okręgach: w słupskim i łomżyńskim na 5 listach nie było kobiet, w białostockim,
chełmskim, koszalińskim i tarnowskim na 4, w dziewięciu innych okręgach na
3 listach nie było ani jednej kandydatki12. Nieznacznie lepiej wyglądała sytuacja
kobiet w wyborach samorządowych 2002 r. W przypadku sejmików wojewódzkich
11

A. Diamantopoulou, Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie
akcesji i integracji z Unią Europejską, wystąpienie podczas Konferencji na temat Edukacji i Kultury
(EAC), „Równość płci i przyszłość Europy”, Bruksela, 4 marca 2003 r.
12
D. Kempka, www.neww.org.pl/download/pl_kobiety_partie_wybory.pdf, z dn. 22.10.2006.
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panie stanowiły 28,18 proc. ogółu kandydatów, a zatem zdecydowanie więcej niż
w 1998 r. (19,7 proc.). Wśród kandydatów do rad powiatowych kobiety stanowiły
23,91 proc. ogółu kandydatów, a do rad gmin 25,84 proc. W obydwu przypadkach
odsetek był większy w porównaniu do roku 1998, gdzie odpowiednio stanowiły one
20 proc. i 21,27 proc. wszystkich kandydatów13. Jak wcześniej zaznaczono, należy
wziąć pod uwagę nie tylko liczbę kobiet na listach, lecz również miejsca, na których
je umieszczono, gdyż to od kolejności na liście zależą bowiem szanse wyborcze
kandydata.
Z analizy wyników z miejscowości, w których przeprowadza się prawybory płyną
wnioski, które potwierdzają powyższe rozważania. W Bochni z kandydatów, którzy
otrzymali głosy, a zarazem kandydowali z list partii, których odsetek ważnych głosów
oddanych na listę wynosił powyżej 0,8 proc., kobiety stanowiły 28 proc., uzyskując
łącznie niecałe 15 proc. wszystkich głosów. Ciekawym jest również, iż tylko jedna
partia – PiS, umieściła kandydatkę na pierwszym miejscu na liście i uplasowała się
ona na drugim miejscu w wyborach, zdobywając prawie połowę wszystkich głosów
oddanych na kobiety. Podobnie wyniki wyborów wyglądają w Nysie. Tutaj kobiety
stanowiły nieco ponad 25 proc. kandydatów, którzy otrzymali głosy, uzyskując 10,64
proc. poparcia. Również tylko jeden komitet – Platformy Obywatelskiej przeznaczył
pierwsze miejsce na liście dla kobiety, lecz zajęła ona trzecią lokatę. Jedynie dwie
partie – PiS, oraz Ruch Patriotyczny wystawiły kandydatki na drugich miejscach.
Interesującym jest, że połowa komitetów wyborczych, umieściła panie na trzecich
pozycjach list wyborczych. Znacznie gorzej wyglądają wyniki z Wrześni, gdzie
spośród kandydatów, którzy otrzymali głosy, na listach znalazło się jedynie niecałe
14 proc. kobiet. Łącznie otrzymały one 9,3 proc. poparcia. Jedyną partią, która
umieściła kobietę na pierwszym miejscu listy wyborczej był Komitet Wyborczy
Partii Demokratycznej – demokraci.pl, Komitet Platformy Janusza Korwin-Mikke
przeznaczył trzecie miejsce dla kandydatki, pozostałe partie natomiast nie dały
kobietom możliwości startowania z trzech pierwszych pozycji.
Wyniki wyborów z Wieruszowa są również bardzo podobne do powyższych, bowiem
analizując listy wszystkich kandydatów z partii, których poparcie ukształtowało się na
poziomie powyżej 0,8 proc. ważnych głosów na listę, kobiety stanowiły 21,6 proc.
Większość z nich – 62,1 proc. uzyskała ponad 0,1 proc. poparcie, lecz ponad 8 proc.
kandydatek nie otrzymało żadnego głosu. W Wieruszowie dwa komitety wyborcze –
Ruch Patriotyczny oraz Samoobrona, umieściły kobiety na pierwszej pozycji na liście
wyborczej i w obu przypadkach zajęły one drugie miejsce w swoim ugrupowaniu.
13

R. Siemieńska, Kobiety wśród kandydatów i wybranych w wyborach samorządowych a cechy elektoratu w wyborach do samorządów terytorialnych w 2002 roku, [w:] R. Siemieńska, Płeć, wybory, władza,
Warszawa 2005, s. 76.
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30 proc. analizowanych partii nie zdecydowało się ulokować pań na trzech pierwszych
pozycjach na listach. Najwięcej kandydatek na liście umieściły Liga Polskich Rodzin
oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej – po 16,2 proc. W Wieruszowie stosunkowo duży
odsetek stanowiły kobiety z wykształceniem rolniczym – 16,2 proc., na drugim miejscu znalazły się nauczycielki – 13,5 proc., a na trzecim prawniczki – 11 proc.

WIEK KANDYDATA
Ustalenie zależności czy wiek kandydata na polityka wpływa na jego wynik wyborczy jest zadaniem niezmiernie trudnym, a wręcz niemożliwym. Wynika to z faktu, iż
większość kandydatów nie umieszcza swoich danych personalnych w miejscach
dostępnych dla potencjalnego wyborcy. O ile zawód polityka, choć nie zawsze dokładnie określony, jest możliwy do sprawdzenia, to wiek kandydata zostaje w większości
zestawień pomijany. Z wybiórczej analizy list wyborczych oraz materiałów publikowanych przez konkretne partie polityczne wynika, że nie istnieje zbyt silna zależność
pomiędzy wiekiem kandydata a ilością otrzymanych przez niego głosów, jednakże
zauważalne jest iż wyborcy chętniej popierają osoby w wieku 45–55 lat. Z pewnością
związane jest to z listami wyborczymi, na których częściej umieszczani są kandydaci
właśnie w takim przedziale wiekowym, ale również i cechami osobowymi oraz
doświadczeniem, jakie posiadają poszczególni kandydaci. Powyższe wnioski poniekąd
potwierdzają wyniki wyborów samorządowych 2006 r., które zostały przedstawione
poniżej oraz badania przeprowadzane przez Instytutu Opinii Publicznej RMF FM
z września 2005 roku, z których wynika, że najlepszym kandydatem na urząd prezydenta byłby raczej mężczyzna w wieku 41–50 lat. Na takiego kandydata głos oddałoby
66,9 proc. społeczeństwa, 16,7 proc. respondentów poparłoby kandydata w przedziale
wiekowym 35–40 lat, i niewiele mniej bo 14,2 proc. ankietowanych oddałoby swój
głos na osobę w wieku 51–60 lat. Przy analizie takich danych należy również zwrócić
uwagę na fakt, iż młody elektorat będzie raczej opowiadał się za młodym, podobnym
do siebie zarówno w poglądach jak i zachowaniu kandydatem, starsze pokolenie
natomiast wybierze raczej dojrzałego i konserwatywnego polityka.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
W celu pełniejszego i aktualniejszego przedstawienia powyższych zależności,
analizie poddane zostały także listy wyborcze kandydatów biorących udział w wyborach samorządowych 2006 r., z miejscowości znanych głównie z prawyborów.
Łącznie na listach wyborczych z analizowanych miejscowości startowało 721 kan-
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dydatów, z czego kobiety stanowiły 31,06 proc. Wynik taki jest porównywalny do
danych ogólnopolskich, z których wynika, że liczba kobiet na listach głównych
partii wahała się od 35 proc. w LPR do 24 proc. w Polskim Stronnictwie Ludowym.
Na listach Samoobrony kobiety to 30 proc. kandydatów, a PiS – 28 proc. Z badań
ogólnopolskich wynika również, że średni wiek kandydatek był niższy od wieku
startujących mężczyzn, gdyż wynosi niewiele ponad 40 lat14. Piramidę wieku kandydatów z Nysy, Wieruszowa, Wrześni i Bochni przedstawia natomiast poniższa
tabela.
Tab. 6. Grupy wiekowe kandydatów zarejestrowanych w wyborach
samorządowych 2006
% kandydatów zarejestrowanych na listach
Grupy wiekowe

Ogółem
z wszystkich list

Bochnia

Wieruszów

Września

Nysa
12,71

1

do 30 lat

12,62

3,03

4,34

14,86

2

31–35 lat

8,59

6,06

4,34

9,45

8,67

3

36–40

9,70

9,09

4,34

8,78

11,27

4

41–45

11,78

21,21

23,91

12,16

8,95

5

46–50

16,22

12,12

6,52

20,60

13,87

6

51–55

17,00

27,27

23,91

13,17

18,78

7

56–60

12,06

6,06

19,56

11,48

12,13

8

Powyżej 61 lat

11,92

15,15

13,04

9,45

13,58

RAZEM kandydatów

721,00

33,00

46,00

296,00

346,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.gov.pl

W Bochni 86,7 proc. kandydatów, którzy zajmowali pierwsze miejsca na listach
wyborczych, zostało wybranych do Rady Gminy. Pozostali kandydaci, którzy uzyskali
mandaty byli umieszczeni na drugich pozycjach na wykazach. Wśród kandydatów
na radnych zarejestrowanych w okręgach wyborczych, kobiety stanowiły 24,24 proc.,
z czego jedynie 37,5 proc. zostało wybranych do Rady Gminy Bochnia, stanowiąc
łącznie 20 proc. radnych. Wszystkie wybrane kandydatki umieszczone były na
samym początku list wyborczych.
Z analizy wieku kandydatów wynika, iż największy odsetek stanowiły tu osoby
pomiędzy 51- 55 rokiem życia – 27,27 proc., najmniej zaś było kandydatów, którzy
nie ukończyli 30 lat – 3 proc. ogółu. Kandydaci wybrani do Rady to najczęściej osoby

14

Mało kobiet na listach wyborczych, „Rzeczpospolita” z 25 października 2006.
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mieszczące się w grupie wiekowej 41–55 lat – 93,3 proc., pozostali to kandydaci,
którzy ukończyli 60 rok życia.
Analogiczne do powyższych są wyniki wyborów samorządowych z Wieruszowa.
Tutaj w skład Rady Miejskiej weszło 73,3 proc. kandydatów z pierwszych miejsc list
wyborczych, a 16,7 proc. zajmowało drugą pozycję na wykazach. Łącznie w wyborach
startowało prawie 37 proc. kobiet, z czego tylko co trzecia uzyskała mandat. Jak
wynika z powyższej tabeli w gminie Wieruszów najwięcej kandydatów było w wieku
41–45 oraz 51–55 lat, co poniekąd doprowadziło do tego, że również i z tych grup
wiekowych najwięcej kandydatów zakwalifikowało się do Rady Miejskiej. Co czwarty
kandydat, mieszczący się w jednym z tych przedziałów wiekowych uzyskał bowiem
satysfakcjonujący wynik wyborczy. Z osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia
co piąta weszła w skład Rady.
Rezultaty wyborów samorządowych z Nysy także potwierdzają powyższe rozważania. Biorąc pod uwagę miejsce na liście wyborczej widać, iż walkę polityczną
również wygrały osoby z początkowych miejsc na listach. Ponad 78 proc. kandydatów z pierwszych lokat dostało się do Rady Miejskiej w Nysie, 4,3 proc. zwycięzców
zajmowało drugie miejsce na wykazie, a 8,7 proc. czwarte. Wśród zdobywców
mandatów znalazło się dwóch kandydatów, którzy zajmowali piąte i ósme miejsca
na wykazach. Na listach wyborczych panie stanowiły 30,63 proc. ogółu kandydatów,
lecz do Rady Miejskiej zakwalifikowało się tylko 5 ze 106 kobiet, z czego 4 również
zajmowały pierwszą lokatę.
Porównując wyniki wyborów z wiekiem kandydatów widać, iż największy odsetek
stanowiły tu osoby około pięćdziesiątego roku życia – 18,78 proc. Z tej też grupy
najwięcej kandydatów uzyskało zadowalającą ilość głosów elektorskich – 39,13 proc.
Stosunkowo duży odsetek w Radzie stanowią również osoby bardzo młode – 21,73
proc. oraz pomiędzy 56–60. rokiem życia – 17,39 proc. Najmniej liczną grupą okazali
się kandydaci w wieku od 31–50 lat, którzy łącznie stanowią 13,04 proc. całej Rady
Miejskiej.
Porównywanie list kandydatów i osób wybranych do Rady Miejskiej we Wrześni
również tym razem pokazało jak istotną rolę odgrywa miejsce na liście. W tej znanej
z prawyborów miejscowości prawie 62 proc. kandydatów widniejących na czołowym
miejscu listy dostało się do Rady Miejskiej, 14,28 proc. zwycięzców zajmowało
drugie miejsce, po 9,52 proc.– trzecie oraz piąte, a 4,76 proc. kandydatów umieszczonych było na siódmej pozycji. Podobnie jak w Nysie, kobiety stanowiły tu
30,4 proc. wszystkich kandydatów, lecz mandaty otrzymało tylko 10 proc. z nich,
zajmując 14,28 proc. stanowisk w Radzie. Żadna z pań, która uzyskała mandat nie
była umieszczona na pierwszej pozycji na liście.
We Wrześni struktura wiekowa była dosyć zróżnicowana i rozkładała się stosunkowo równomiernie. Najwięcej kandydatów, którzy otrzymali mandaty było w wieku
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46–50 lat – 23,8 proc. Osoby, które zaliczały się do 1,3,7 i 8 grupy wiekowej z powyższej tabeli, obsadzają po 14,28 proc. stanowisk, a osoby w wieku 41–45 lat stanowią
9,5 proc. członków Rady. Ponadto po 4,75 proc. mandatów przyznanych zostało
kandydatom z grup wiekowych 31–35 oraz 51–55 lat.
Podsumowując, z ogólnej analizy danych z wyborów samorządowych z Nysy,
Wrześni, Bochni i Wieruszowa wynika, iż znacznie większą liczbę mandatów (79,73
proc.) uzyskali mężczyźni. Zauważalne są również zależności pomiędzy wiekiem
kandydata a jego wynikiem wyborczym. 24,32 proc. głosów zdobyli kandydaci
pomiędzy 51–55 rokiem życia, z czego kobiety stanowiły jedynie 5,4 proc. Po 14,86
proc. głosów uzyskali kandydaci pomiędzy 41–45, 46–50 rokiem życia oraz ci, którzy
ukończyli 60 lat. Średnia wieku kandydatów startujących w wyborach samorządowych wynosiła 46,34, natomiast średnia wieku kandydatów, którzy uzyskali mandat
jest nieco wyższa i oscyluje w granicach 48,77. Istotna jest również ujemna zależność
miejscem zajmowanym przez kandydata na liście a jego wynikiem wyborczym współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,34. Z kandydatów umieszczonych na
pierwszej pozycji listy wyborczej 41,66 proc. uzyskało mandat, co stanowi 74,32 proc.
wszystkich mandatów. Ciekawym jest także fakt, że na pierwszym miejscu na liście
ulokowanych zostało ponad 26 proc. kandydatów w wieku 51–55 lat i 17,42 proc.
w wieku 46-50. Pomimo tego, iż w wyborach startowało znacznie mniej kobiet, to
na pierwszym miejscu znalazła się tylko co 8 z nich, stanowiąc 24,24 proc. wszystkich
kandydatów z pierwszych pozycji. Żaden z kandydatów, umieszczonych poniżej
8 pozycji nie uzyskał mandatu.

SKUTECZNY KANDYDAT NA POLITYKA
Analizując polską scenę polityczną można zauważyć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeżyła ona wiele bardziej lub mniej korzystnych, ale bezwzględnie interesujących przemian. Pomimo tego, iż najwyższe stanowiska państwowe zajmowali
różni politycy, to wartości, jakimi Polacy najchętniej obdarzyliby głowę państwa,
a tym samym i każdego polityka, pozostały niezmienne. Zarówno z badań ogólnopolskich przeprowadzanych przez CBOS, jak i tych przedstawionych powyżej
wynika, że większość społeczeństwa chciałaby, by polski prezydent był człowiekiem
przede wszystkim uczciwym, doświadczonym w służbie publicznej, wykształconym
oraz zdolnym godzić pozostałych aktorów polskiej sceny politycznej. Ponad 75 proc.
Polaków nie zagłosowałoby na kandydata powiązanego z nieczystymi interesami.
69 proc. ankietowanych deklaruje, że kandydata dyskwalifikuje dojście do majątku
w sposób budzący wątpliwości. Idealny kandydat ma być zatem osobą doświadczoną
politycznie w służbie publicznej – 77 proc., umieć skutecznie negocjować – 73 proc.,
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a przy tym reprezentować wysoki poziom moralny – 61 proc. Bardzo ważnym elementem, którym przy wyborze kandydata kieruje się elektorat to wykształcenie
polityka. Z badań CBOS-u wynika, że wykształcenie wyższe jest ważne dla ponad
70 proc. respondentów. Z analizy badań z gmin, w których przeprowadza się prawybory można wywnioskować, że w wyborach 2005 r. najbardziej pożądanym zawodem
dla kandydata na polityka był nauczyciel, a szczególnie duże poparcie uzyskali
nauczyciele akademiccy. Na drugim miejscu znaleźli się ekonomiści, a na dalszych
pozycjach uplasowali się przedsiębiorcy, rolnicy oraz prawnicy. Z badań CBOS-u
wynika, że do uczciwości kandydata większą wagę przykładają osoby lepiej wykształcone, młodsze oraz mieszkańcy większych miejscowości. Zaskakującym jest fakt, iż
istnieje ujemna zależność pomiędzy uczęszczaniem potencjalnego wyborcy do
kościoła a uczciwością kandydata – im częściej chodzimy do kościoła, tym mniej
istotna jest dla nas uczciwość kandydata. Ciekawym jest również, że dla zdecydowanej większości respondentów polityk, a w szczególności przyszły prezydent niekoniecznie powinien być gwiazdą mediów, bowiem dobry wygląd idealnego kandydata
jest ważny jedynie dla 6 proc. badanych. Wybory 2005 i 2006 pokazały jednak, zjawisko przeczące powyższym wynikom, ponieważ pomimo takich deklaracji społeczeństwa, pewnym jest, że to właśnie skuteczne reklamy oraz odpowiednio wykreowane wizerunki wpłynęły na wynik wyborczy. Istotnym jest również, że ponad
25 proc. respondentów nie zagłosowałaby na zwolennika sił politycznych rządzących
Polską w latach 1945–1989. Jeszcze mniej osób - jedynie 8 proc. z pewnością nie
oddałaby swojego głosu na zwolennika Solidarności z lat 1980-1989. Tylko co trzeci
badany nie zagłosowałby na przedstawiciela mniejszości narodowej. Co piąty respondent nie godzi się natomiast na to, by urząd prezydenta mogła sprawować osoba
niewierząca. Głównym zadaniem przyszłego prezydenta Polski powinno być szybkie
zapewnienie poprawy życia obywateli (32 proc.). Niewiele mniej pragnie, by prezydent stał ponad partyjnymi podziałami, godząc i jednocząc Polaków. 18 proc. uważa,
że powinien godnie reprezentować kraj za granicą i strzegł polskiej racji stanu. Poważne kłopoty zdrowotne są czynnikiem dyskwalifikującym jedynie dla 1/3 respondentów. Badania wykazują, że dla większości polskich obywateli nie są istotne takie
cechy idealnego kandydata jak jego płeć, narodowość, stan cywilny, wyznanie czy
doświadczenia rodzicielskie15, jednakże analizując listy wyborcze, można dojść do
odmiennych konkluzji. Biorąc pod uwagę rozkład głosów oddawanych na kobiety
i mężczyzn widać ogromną różnicę. Znaczna większość respondentów popiera
mężczyzn, na co oczywiście w dużej mierze wpływ mają listy wyborcze. Pod wzglę15

Prezydent wszystkich Polaków, www.media.netpr.pl/notatka_38578.html, z dn. 24.06.2005.
Sondaż został przeprowadzony w Polsce w dniach 30 marca – 12 kwietnia 2005 r. na reprezentatywnej
grupie losowej 1100 dorosłych mieszkańców Polski. Procenty nie sumują się do 100 w trzech pierwszych
pytaniach, ankietowani mogli wybrać po 3 odpowiedzi.
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dem wieku najczęściej wybiera się kandydatów doświadczonych w przedziale wiekowym 45–55 lat.
Z szeregu badań przeprowadzanych przez Jerzego Bartkowskiego wynika natomiast, iż od dobrego lokalnego polityka, oczekuje się zdolności połączenia cech
moralnych, przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych i umiejętności
społecznych, głównie służących kooperacji, łączności z mieszkańcami, odpowiednich
kwalifikacji i wiedzy oraz poświęcenia i umiejętności pracy16.
W związku z tym, iż logika tworzenia list kandydatów w wyborach do Parlamentu
a tworzeniem list kandydatów w wyborach do samorządu terytorialnego jest zupełnie inna, to w zasadzie nie dokonuje się równoczesnej analizy komparatystycznej
elekcji na różnych poziomach. Artykuł ten jednak ma na celu ukazać jedynie niektóre
aspekty i tendencje, które można zauważyć na każdym szczeblu wyborczym. Reasumując, z analizy list wyborczych oraz rezultatów wyborów parlamentarnych 2005 r.
oraz samorządowych 2006 r. z Bochni, Nysy, Wieruszowa oraz Wrześni wynika, że
najbardziej pożądanym, a tym samym mającym największe szanse w wyborach
kandydatem jest mężczyzna, nauczyciel akademicki, w wieku 41-55 lat, zajmujący
pierwsze miejsce na liście wyborczej. Partie polityczne oraz komitety wyborcze
sporządzając listy zwykle znają już preferencje, które w danym czasie wykazuje
elektorat. Dość rzetelne informacje uzyskują dzięki różnego rodzaju badaniom
marketingowym, z których najbardziej adekwatne są prawybory oraz sondaże.
Znając opinie społeczeństwa specjaliści od marketingu politycznego starają się wyjść
naprzeciw wyborcom oraz w jak największym stopniu dopasować do ich poglądów
i wymagań. Rezultatem tych wszystkich działań jest odpowiednio skonstruowana
i skuteczna lista wyborcza, która, jak z powyższego wynika, ma ogromny wpływ na
wynik wyborów.
W sytuacji, gdy kandydat nie spełnia do końca wymagań wyborców, fachowcy
starają się tuszować poszczególne cechy lub uwydatniać konkretne atrybuty kandydata. Poniższa tabela przedstawia podstawowe elementy, które wpływają na wizerunek kandydata, a tym samym na skuteczność list wyborczych oraz wyniki wyborcze.
Ponadto nakreśla standardowe manipulacje wrażeniem związane z typowymi
cechami kandydatów. Mechanizmy te są najczęściej wykorzystywane przez specjalistów od marketingu politycznego, bowiem w największym stopniu dostosowują
oferty do preferencji wyborców.

16

J. Bartkowski, Zmiany w obrazie idealnego polityka lokalnego w okresie 1966–2001, [w:] Model
przywództwa, red. A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 503; także: J. Bartkowski, Tradycja i polityka: wpływ
tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa
2003.
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Tab. 7. Vademecum starającego się o mandat
Cecha
opisowa

Rzeczywista
tożsamość

Zawód

Dynamizm, entuzjazm

Szacunek dla przeszłości

Dojrzały

Kompetencja, doświadczenie,
mądrość

Otwartość na nowoczesność
i zmiany

Kawaler,
rozwiedziony
Bezdzietny

—

Skupienie się na działaniach
politycznych

—

Dyskretny żal, że ich nie ma

Żonaty, ma dzieci

Znajomość problemów
społeczeństwa

Rodzinność

Kierownik
w sektorze
publicznym

Kompetentny, oddanie dla spraw
natury ogólnej

Dystans do „rutynowych” działań
biurokracji

Kierownik
w sektorze
prywatnym

Skuteczny,
kompetentny

Interesowanie się ludźmi
i sprawami społecznymi

Wolny zawód

Niezależny, odpowiedzialny,
oddany ludziom

Konieczność szerszego spojrzenia
na politykę

Nauczyciel

Mądrość, umiejętność analizy,
bliski młodzieży

Upodobanie do rzeczy
konkretnych

Środowisko
robotnicze

Identyﬁkuje się z najuboższymi,
zdrowy rozsądek

Zdolność prowadzenia spraw
złożonych, nabywanie kompetencji poza utartymi ścieżkami

„Jestem jednym z was”

Dobre stosunki z ludźmi
z zewnątrz

Dyskrecja

Miłość do ojczyzny

Duży

Rekompensata za ciężką pracę

Zachowanie prostego, normalnego stylu życia

Niewielki

Prostota, bezinteresowność

Znajomość problemów
ludzi, deklarowanie, że jest się
usatysfakcjonowanym

Kobieta

Umiejętności negocjacyjne,
dyplomacja, empatia

Zrozumienie społeczeństwa, najważniejsze są wartości rodzinne,
zdolność wyrażania współczucia

Mężczyzna

Stanowczość, konkretność

Dążenie do celu, zdecydowanie

Miejsce
Miejscowy
pochodzenia
i zamieszkania Z zewnątrz

Majątek

Płeć

Punkty do podkreślenia

Młody
Wiek

Status
rodzinny

Cechy do uwydatnienia

Źródło: opracowanie własne na podst. W. Gałązka, A. Krywicki, Nie wystarczy być… czyli od zera do
lidera”, Wrocław 2004, s. 149–151.
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Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

SUMMARY

NOWADAYS WE CAN observe very large social development and huge also changes on
political scene. Comparing the electoral results from 1997 to 2002 with those from 2005 and
2006 we can notice many differences. They concern legislation, electoral platforms, programs
of political parties, character of election campaign, electors and especially their preferences.
If political parties want to achieve a success on a such competitive market they have to apply
unconventional and not used before marketing tools and methods. One of them can be
a suitably constructed and effective electoral list, which is an indispensable element of every
election campaign.
Nowadays most of studies on electoral subjects concentrate rather on investigation of
electorate. The principal objective of this article was describing and analyzing problems
connecting not only electors but also chosen politicians and their personal details. This
article presents how the place on electoral register, education, occupation, sex and age of
candidates influence electoral list effectivity and electoral results. Additionally this article
shows electoral preferences in small cities where oblige proportional representation of the
people act.
Moreover, this article presents registers of electors who took part in 2005 parliamentary
election and 2006 municipal elections in cities in which primary elections in Poland are
organized. These primaries are intended to show electoral preferences for a wider population.
An analysis of electoral registers from Nysa, Bochnia, Września and Wieruszów show us
that the best chances in elections have candidates placed on the first place on the list. Additionally very important are occupation, education and sex. Finally the most suitable candidate
for a politician is a male – academic teacher aged between 45–50.
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KAMPANIA WYBORCZA PLATFORMY
OBYWATELSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2006 ROKU

JEDNĄ Z KLUCZOWYCH KATEGORII dyskursu publicznego jest konflikt polityczny.
Jak stwierdził M. Jeziński: „Rywalizacja polityczna w obrębie instytucjonalnych rozwiązań systemowych może przybierać charakter ukrytego lub otwartego konfliktu. Gra
wyborcza zdecydowanie sprzyja polaryzacji poglądów i zachowań, nic więc dziwnego,
że podczas wyborów artykulacja postaw konfliktowych przybiera na sile. Podział świata
na osi »My« – »Oni« ma z jednej strony ułatwić identyfikację wobec innych, podzielających nasz światopogląd, członków naszej grupy oraz naznaczyć politycznego wroga,
z którym należy walczyć metodami akceptowanymi w obrębie danego systemu”1.
Dychotomiczny obraz rzeczywistości „my” – „dobrzy”, „oni” – „źli” jest kreowany
zwłaszcza podczas kampanii wyborczych, aby zdyskredytować przeciwnika, pozyskać
wyborców i w rezultacie odnieść zwycięstwo2. Kampanie negatywne odwołują się do
„emocji generowanych przez używanie silnie nacechowanego języka”3.
Kampania negatywna i metody jej pokrewne (czarny public relations) stosowana
jest także w Polsce4. W trakcie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 r.
liderzy rankingów: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PORP)5 oraz
1

M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń
2006, s. 177.
2
D. Bisek, Na celowniku kampanii negatywnej – ci straszni liberałowie, [w:] POPiSy w polityce. Uwagi
o polskiej cenie politycznej, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Szczecin 2006, s. 47. O negatywnej kampanii i reklamie zob. szerzej W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna,
Gdańsk 2005, s. 477–510.
3
M. Jeziński, Marketing…, op.cit., s. 220.
4
Zob. szerzej: ibidem, s. 175–220.
5
O PORP zob. szerzej: K. Kowalczyk, Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia
ludzi sukcesu”, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń
2006. s. 96–128.
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Prawo i Sprawiedliwość (PiS), stosowały różnorodne techniki kampanii negatywnej.
Lansując koncepcję „Polski solidarnej”, politycy PiS starali się zdyskredytować wizję
„Polski liberalnej”, przypisywanej POPR; stwierdzając, że stanowi ona zagrożenie dla
bezpieczeństwa socjalnego i wartości narodowych. Natomiast politycy Platformy
mówili o groźbie objęcia władzy przez różnego rodzaju socjalistów i radykałów6.
Prezydencki kandydat PiS, Lech Kaczyński był kreowany przez swoje otoczenie
polityczne na „człowieka silnej ręki”, „ojca narodu”, podczas, gdy kandydatowi
Platformy, przewodniczącemu partii Donaldowi Tuskowi, zarzucano brak zdecydowania, nadmierną ugodowość oraz, że jego dziadek służył w Wehrmachcie. Kandydat PORP na Prezydenta RP był kreowany przez swój sztab wyborczy jako człowiek
umiarkowany i rozsądny, podczas gdy jego adwersarza starano się przedstawić jako
zwolennika radykalnych zmian, także w polityce zagranicznej, nie zawsze korzystnych dla Polski. Gra wyborcza zakończyła się podwójnym zwycięstwem PiS:
w wyborach parlamentarnych 25 września 2005 r. PiS uzyskało – 26,99%, a POPR
– 24,15%, w drugiej turze wyborów prezydenckich 23 października 2005 r. wygrał
L. Kaczyński, zdobywając 54,04% głosów. Oceniając wyniki wyborów J. Mazur
stwierdził: „Prawu i Sprawiedliwości udało się wystraszyć wyborców liberalizmem
PO („eksperymentami liberalnymi”), przedstawić jako siła konstruktywna, która
broni interesów najbiedniejszych, gorzej usytuowanych”7.
Platforma znalazła się w opozycji wobec rządów PiS oraz jego koalicjantów: Ligi
Polskich Rodzin (LPR) i Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej (Samoobrony RP).
Nadchodzące w 2006 r. wybory samorządowe miały być dla Platformy próbą rewanżu;
liderzy PORP liczyli, iż uzyska ona lepszy wynik wyborczy od PiS. Samorządowa
kampania wyborcza zapowiadała się jako kontynuacja walki politycznej między PORP
a PiS, opartej na eskalacji konfliktu. Politycy Platformy zamierzali wykreować dwubiegunowy obraz rzeczywistości. Koncepcji PiS-owskiej, radykalnej przebudowy
systemu politycznego, powstania IV RP, państwa scentralizowanego; przeciwstawiano
ideę ewolucyjnych zmian, Polski zdecentralizowanej, samorządnej. W apelu wyborczym PORP odwoływano się do takich haseł, jak: rozsądek, odpowiedzialność, które
przeciwstawiano „szaleństwu” i „niekompetencji” polityków PiS.
Kampania wyborcza PORP rozpoczęła się de facto już we wrześniu 2006 r., gdy
na ulicach polskich miast pojawiły się billboardy z wizerunkiem przewodniczącego
partii D. Tuska i hasłem „Razem”. Billboardy miały konsolidować zwolenników
Platformy i zdaniem Tuska były wymierzone, „przeciw agresji polityków (PiS) wobec
obywateli”8. Nieformalna kampania samorządowa PORP odbywała się w warunkach
6

D. Bisek, Na celowniku…, op.cit., s. 50–55.
J. Mazur, Profesjonalizacja kampanii wyborczych w III Rzeczypospolitej, [w:] M. Migalski,
W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006, s. 200.
8
Razem, 2.09.2006, http://www.platforma.org.index.php.aktualności.
7
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przesilenia politycznego. 21 września 2006 r. wicepremier Andrzej Lepper, przewodniczący Samoobrony RP ogłosił, że jego partia nie poprze budżetu. W tej sytuacji
premier Jarosław Kaczyński (PiS) odwołał wicepremiera Leppera, a Samoobrona RP
opuściła kolację. Podczas posiedzenia Rady Krajowej PORP 24 września 2006 r.
w Warszawie przyjęto uchwałę, w której opowiedziano się za przyspieszonymi
wyborami parlamentarnymi. D. Tusk stwierdził wówczas: „Dziś Polacy, zamiast
dyskutować o tym, jak w wyborach samorządowych wybrać najlepszego lidera,
odliczają dni do końca obecnego Sejmu i obecnego rządu”9. Tym samym przewodniczący Platformy zamierzał wykorzystać kryzys koalicyjny do eskalacji gry przedwyborczej i określił, że kampania PORP będzie miała charakter negatywny. 26
września 2006 r. telewizja TVN wyemitowała nagrany ukrytą kamerą w pokoju
hotelowym film, w którym minister w kancelarii premiera Adam Lipiński (PiS)
negocjował z posłanką Samoobrony RP Renatą Beger przejście do obozu rządowego
w zamian za wysokie stanowisko państwowe. Afera z „taśmami prawdy” (Lipiński
– Beger) była wykorzystana przez Platformę jako jeden z elementów kampanii
negatywnej. 26 września 2006 r. PORP złożyła wniosek o skrócenie kadencji Sejmu10,
a 7 października zorganizowała na warszawskim Placu Zamkowym antyrządowy
„Błękitny marsz” z udziałem 13 tys. osób. Uczestnicy marszu trzymali transparenty
z napisami: „Dość kaczorów, chcemy wyborów”, „Polska wolna – solidarna”, „Prawo
i Sprawiedliwość to semantyczne nadużycie”, „Przeproście i Spadajcie, „Giertych
zostaw nasze dzieci”11. Wbrew oczekiwaniom polityków Platformy i Sojuszu Lewicy
Demokratycznej (SLD) 17 października 2006 r. Sejm RP odrzucił wniosek o samorozwiązanie.
Politycy PORP opowiedzieli się również przeciwko trybowi prac nad nowelizacją
samorządowego prawa wyborczego i samą ideę zmiany ordynacji samorządowej,
polegającej na możliwości blokowania list wyborczych. Z tą inicjatywą wystąpili
politycy PiS, uznając, iż grupowanie list kilku komitetów przyczyni się do uzyskania
lepszego wyniku, niż gdyby startowały one osobno. W ten sposób zamierzano
zblokować listy: PiS, LPR i Samoobrony RP. Politycy POPR zorganizowali 5 września
2006 r. tzw. wysłuchanie publiczne z udziałem kilkuset samorządowców. W rezolucji zaapelowano o zawetowanie przez prezydenta RP L. Kaczyńskiego nowelizacji
samorządowej ordynacji wyborczej umożliwiającej blokowanie list. W przypadku
podpisania przez Prezydenta RP nowelizacji, zaapelowano do wszystkich, którzy
mają takie uprawnienia o zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego12. Jednakże
9
10
11
12

Platforma jest za przyspieszonymi wyborami, 24.09.20006, ibidem.
PO złożyła wniosek o skrócenie kadencji Sejmu, 26.09.2006, ibidem.
Donald Tusk: Solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu, 7.10.2006, ibidem.
Uczestnicy „wysłuchania publicznego” apelują do prezydenta o weto, 5.09.2006, ibidem.
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6 września 2006 r. Sejm przyjął nowelizację ordynacji samorządowej, zaś Trybunał
Konstytucyjny odrzucił 3 listopada skargę złożoną w tej sprawie.
Odpowiedzią na blokowanie list przez PiS, LPR i Samoobronę RP była uchwała
Rady Krajowej POPR z 24 września 2004 r., w której stwierdzono, że decyzję o zawarciu umowy o tworzeniu grup list wyborczych w wyborach do sejmików wojewódzkich podejmuje Zarząd Krajowy PORP. W wyborach do rad gmin, miejskich,
rad w powiecie decyzję o blokowaniu list podejmuje Rada Powiatu PORP, a ostatecznie akceptuje Zarząd Regionu PORP13. Na konferencji prasowej w Słupsku
8 października 2006 r. D. Tusk zapowiedział, że Platforma w wyborach do sejmików
wojewódzkich wystartuje razem z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL)14.
W sumie w wyborach do sejmików wojewódzkich Platforma zblokowała listy z PSL
w 15 województwach (oprócz pomorskiego). Drugim partnerem Platformy w tworzeniu wspólnych list w wyborach do sejmików wojewódzkich była Krajowa Partia
Emerytów i Rencistów (KPEiR), z którą POPR zblokowała się w 11 województwach
(oprócz lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego). W siedmiu
województwach dodatkowo Platforma zblokowała listy z lokalnymi komitetami
wyborczymi: w mazowieckim z KW Wyborczej Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, w opolskim z KW Mniejszość Niemiecka, w podkarpackim
z KW Przymierze Samorządowe Prawicy, w podlaskim z KW Chrześcijańskiego
Ruchu Samorządowego, w śląskim z KW Ruch Autonomii Śląska, w świętokrzyskim
z KWW Młodzi Razem w warmińsko-mazurskim z KWW Mazurskiego Stronnictwa
Gospodarczego. W wyborach do rad gmin Platforma najczęściej blokowała listy
z PSL i komitetami lokalnymi15.
Jednocześnie z akcjami politycznymi Platforma przystąpiła do działań, związanych
z organizacyjną stroną kampanii. 19 września 2006 r. Państwowa Komisja Wyborcza
(PKW) zarejestrowała Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP, którego
pełnomocnikiem wyborczym został poseł Jacek Wojciechowicz, a pełnomocnikiem
wyborczym – Andrzej Wyrobiec16. Sztabem krajowym wyborczym partii pokierował
poseł Włodzimierz Karpiński17. Kandydatów na radnych gminnych, wójtów burmistrzów zatwierdzały rady i zarządy gminne partii, osoby kandydujące do rad powiatu
i na prezydentów miast – rady i zarządy powiatowe, pretendentów do sejmików
13

Uchwała nr 09/092006 Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej z dnia 24 września 2006 r. w sprawie
zawierania umów o tworzeniu grup list wyborczych w wyborach samorządowych 2006, http://www.
platforma.org/-files-/dokumenty/uchwaly_rady_krajowej/tworzenie_grup_wyborczych.doc.
14
Do sejmików PO razem z PSL, 8.10.2006, http://www.platforma.org.index.php/aktualnosci.
15
Informacje za Państwową Komisją Wyborczą, http://www.wybory2006.pkw.gov.pl.
16
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej zarejestrowany, http://www.platforma.org.index.php.
aktualnosci.
17
Informacja z Zarządu Krajowego POPR, 4.12.2006.
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wojewódzkich – rady i zarządy wojewódzkie. W wyjątkowych sytuacjach – liderzy
list wojewódzkich, kandydaci na prezydentów miast – decyzję o kandydowaniu
podejmował Zarząd Krajowy PORP18. Partia zarejestrowała ogółem 19 682 kandydatów, w tym 985 – do sejmików wojewódzkich, 6440 – do rad powiatów, 3215 – do
rad miast na prawach powiatu, 658 – do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,
8087 – do rad gmin, 297 – na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wśród wszystkich
kandydatów na listach Platformy mężczyźni stanowili 78%, a kobiety 28%. Średnia
wieku zarejestrowanych kandydatów wynosiła 42 lat, najmłodszy pretendent miał
18 lat, a najstarszy 8119.
O urząd prezydenta, burmistrza, wójta z list Platformy ubiegali się często znani
politycy i samorządowcy. W Warszawie wystartowała była prezes Narodowego Banku
Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, rywalizując przede wszystkim z kandydatem
PiS, komisarzem stolicy, byłym premierem Kazimierz Marcinkiewiczem.
W „mateczniku” Platformy, w województwie pomorskim – o reelekcję ubiegali się
prezydenci: Gdańska – Paweł Adamowicz i Sopotu – Jacek Karnowski. W kilku
miastach Platforma nie wystawiła własnych kandydatów. We Wrocławiu PORP
poparła, cieszącego się ogromnym zaufaniem mieszkańców, kandydata niezależnego,
dotychczasowego prezydenta Rafała Dutkiewicza20.
Trudno jednoznacznie ustalić datę rozpoczęcia oficjalnej kampanii przez PORP,
gdyż nie zorganizowano krajowej konwencji wyborczej. W poszczególnych województwach inauguracja kampanii rozpoczynała się od konwencji w stolicach regionu
z udziałem D. Tuska. Podczas spotkań prezentowano z reguły kandydatów na prezydentów miast i liderów list do sejmików wojewódzkich, rad powiatu, miast i gmin.
W wystąpieniach D. Tusk starał się wykazać niekompetencję kandydatów PiS, którym
przeciwstawiał „merytorycznych” pretendentów Platformy. Podczas konwencji
w Szczecinie przewodniczący PORP, przedstawiając kandydata na urząd prezydenta
miasta Piotra Krzystka, mówił: „Polska zasługuje na ludzi takich jak on – dobrych,
kompetentnych, przyzwoitych. Musimy obronić samorządy przed tym szaleństwem,
które widzimy w Warszawie”21.
Praca krajowego sztabu wyborczego partii ograniczyła się do przygotowania kilku
rodzajów spotów telewizyjnych, radiowych i billboardów, opracowania wzoru ulotek

18

Informacja od posła PORP Arkadiusza Litwińskiego, 7.12.2006.
Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/komitet/html?id.
20
M. Libner-Zoniuk, Razem dla Wrocławia, http://www.wroclaw.platforma.org/048.htm J. Dutkiewicz uzyskał w I turze, 12 listopada 2006 r. 84,53% głosów (dane za PKW, http://www.gov.pl).
21
Konwencja wyborcza Piotra Krzystka, http://www.szczecin.platforma.org.
19
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wyborczych, propagowania akcji „Głosuj bez meldunku”22 oraz koordynacji spotkań
wyborczych D. Tuska.
Negatywna kampania wyborcza Platformy została oparta na dwóch zasadniczych
przesłankach, o których wspominał M. Jeziński. Po pierwsze, na dyskredytacji
i stygmatyzacji przeciwnika: „Wróg przeciwdziała postępowi, opóźnia osiągnięcie
dobrobytu obywateli, działa na ich szkodę i w ewidentny sposób przybliża ostateczny
upadek narodu”. Po drugie, na wskazaniu własnego, pozytywnego programu: „ja
zmienię, bo mam kompetencje i wiem jak to uczynić”. Pozytywny charakter takiego
przekazu jest jedynie pozorny, ponieważ jego istotą jest negatywnie nacechowanie
ludzi winnych obecnych zaniedbań, a więc wskazanie przeciwnika politycznego”23.
Przekaz pozytywny zaprezentowano w kilku spotach telewizyjnych i billboardach.
W dwu wideoklipach „Dobry gosPOdarz” zaprezentowano samorządowców PORP,
którzy krótko mówili o swoich osiągnięciach: Krzysztofa Grabczuka prezydenta
Chełma, Jacka Karnowskiego prezydenta Sopotu, Piotra Kruczkowskiego prezydenta
Wałbrzycha, Renatę Szczepańską wójta gminy Cisna oraz Hannę Gronkiewcz-Waltz
kandydatkę na prezydenta Warszawy. Następnie D. Tusk mówił: „Ludzie Platformy
Obywatelskiej w całej Polsce dowiedli, że dotrzymują słowa. Jeśli będziemy razem,
wygramy. By wszystkim żyło się lepiej”. Hasło „Razem. By żyło się lepiej” stało się
głównym sloganem wyborczym Platformy, oparte było na prostym i czytelnym
przesłaniu: kiedy PORP obejmie władzę warunki życia obywateli będą lepsze niż za
rządów PiS–LPR–Samoobrony RP.
W spotach problemowych „Praca”, „Edukacja” lansowano tezę, iż w przeciwieństwie do rządów koalicji POPR może rozwiązać kluczowe problemy społeczne
Polaków.
W całym kraju pojawiły się billboardy Platformy utrzymane w czarno-białej
tonacji. Eksponowano na nich z lewej strony logo partii i napis „Wybory samorządowe 12 listopada 2006”, z prawej zaś – wizerunek osoby (dziecka, młodej kobiety,
mężczyzny, emerytki), której towarzyszyło hasło: „By żyło się lepiej” oraz odpowiednie dopiski: „Edukacja i rozwój. Żeby nasze dzieci chciały żyć we własnym kraju”,
„Mniej biurokracji to mniej korupcji i więcej miejsc pracy”, „W trosce o niższe ceny
i więcej pieniędzy w każdym portfelu”24.
Szczególną uwagę warto zwrócić na negatywną reklamę telewizyjną, wymierzoną
w partię braci Kaczyńskich. W spocie „PiSowstrzymywacz” po dzwonku otwierają
się drzwi, w tle przemawia lider PiS J. Kaczyński: „Czekają nas wybory samorządowe,
które mają pozwolić zakorzenić naszą partię w codziennym życiu obywateli”. Pada
22

W akcji „Głosuj bez meldunku” zachęcano do udziału w wyborach osoby studiujące lub pracujące
poza miejscem swojego zameldowania, zob. http://www.glosujbezmeldunku.pl.
23
M. Jeziński, Marketing…, op.cit., s. 188–189.
24
Wszystkie spoty i billoboardy są dostępne na stronie: http://www.wybory.platforma.org.
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pytanie: „Czy chcesz, żeby PiS zakorzenił się w twoim życiu?”. Następnie na tle zdjęć
z październikowej manifestacji Platformy pojawiają się napisy: „Idź na wybory
12 listopada”, „Zostań PiS-wstrzymywaczem”. W kolejnym spocie młoda kobieta
ogląda w domu hałaśliwe, telewizyjne wystąpienie J. Kaczyńskiego. Płacze dziecko.
Następnie przemawia D. Tusk, który stwierdza: „W naszych sercach żyje Polska
naszych marzeń, spokojna, szanowana, dumna, dom, w którym panuje zgoda. Mamy
siłę, żeby te marzenia spełnić razem”. Te dwa wymienione powyżej spoty niewątpliwie należały do typu reklamy lękowej. Zdaniem W. Cwaliny i A. Falkowskiego:
„Z pewnością polityczna reklama negatywna może stosować zasadę psychologicznego straszenia wyborcy, które polega na warunkowaniu lękiem »Jeżeli w wyborach
wygra przeciwnik, wówczas może zdarzyć się coś złego«”. W reklamie lękowej
występują trzy następujące po sobie sekwencje: 1) prezentacja zagrożenia, 2) przyczyna zagrożenia 3) sposób usunięcia zagrożenia”25. Zagrożeniem w tych spotach
jest chaos spowodowany rządami PiS, jego przyczyną – lider partii rządzącej – J. Kaczyński, a sposobem usunięcia – zagłosowanie na Platformę.
Najwięcej emocji wywołał chyba spot „Uczciwość PiS”, w którym pokazano fragment wystąpienia J. Kaczyńskiego: „Musimy być po prostu, uczciwi, uczciwi, uczciwi”.
Następnie zademonstrowano fragment rozmowy „korpucyjnej” A. Lipńskiego
z R. Beger, po czym pojawiło się hasło „Oszukali” z wizerunkiem J. Kaczyńskiego
i A. Leppera. Emisja tego spotu została zdjęta z anteny TVP. W piśmie skierowanym
9 listopada 2006 r. do Zarządu TVP Komitet Wyborczy PORP domagał się bezskutecznie przywrócenia przez telewizję publiczną emisji wideoklipu wyborczego26.
W sumie centralna kampania wyborcza Platformy była nastawiona na konfrontację z partiami rządzącej koalicji, zwłaszcza PiS-em.
W trakcie kampanii wyborczej kandydaci PORP odwoływali się do wszystkich
dostępnych technik marketingowych: sprzedaży osobistej (rozmów bezpośrednich,
spotkań, festynów wyborczych, konwencji), promocji sprzedaży (gadżetów), public
relations i publicity (informacji dla prasy, przemówień), marketingu bezpośredniego
25

W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing…, op.cit., s. 493–494.
W piśmie do TVP KW PORP stwierdził: „Przypominamy, że według art.14 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonych audycji
lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Wyraźnie wskazać należy, że Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie daje nadawcy prawa do odmowy
emisji audycji wyborczej lub ogłoszenia wyborczego ze względu na jego treść. Zakaz taki wynika także
z konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania i pozyskiwania informacji, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Bezpośrednią gwarancją dla tej wolności jest
zakaz cenzury prewencyjnej wynikający z art. 54 ust. 2 Konstytucji RP. Konkludując, zakaz emisji audycji wyborczej lub ogłoszenia wyborczego ze względu na treść orzec może tylko niezawisły sąd”, Cenzura w TVP bezprawnie zdjęła nam spot wyborczy „Uczciwość PiS!”, 10.11.2006, http://www.platforma.
org.index.php.aktualnosci.
26
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(listów do wyborców tradycyjnych i elektronicznych, strony internetowych) reklamy
wizualnej (prasowej, ulotek, plakatów, billboardów, banerów, na środkach transportu), audiowizualnej (telewizyjnej), audytywnej (radiowej) i interaktywnej
(internetowej, DVD)27. „Szanujący się” kandydat Platformy na radnego posiadał
komplet ulotek i plakatów (lub kilka billboardów), gadżety, własną stronę internetową. Kontaktował się z potencjalnym wyborcą drogą rozmów osobistych, pocztą
elektroniczną i za pośrednictwem przesyłek bezadresowych.
Zgodnie z zaleceniami krajowego sztabu wyborczego Platformy 2 lub 4-stronnicowe kandydatów były z reguły wystandaryzowane. Na pierwszej stronie: w górnym
lewym rogu umieszczano logo partii, obok hasło kandydata; po prawej lub lewej
wizerunek kandydata z danymi zawierającymi: imię i nazwisko listę, pozycję, okręg,
z którego stratuje, na dole strony flagę narodową. Napisy były w kolorze niebieskim
i pomarańczowym, co miało nawiązywać do barw Platformy28. Hasła kandydatów
były zróżnicowane, niekiedy niekonwencjonalne, np. kandydatka do Rady Miasta
Lublina Katarzyna Dąbrowska wystąpiła ze sloganem „Nie mam pomysłu na hasło,
mam pomysł na miasto”29. Pretendent do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Wiesław Lewoc zamieścił zdjęcie swojej osoby, tarzającej się topless w śniegu,
podpis obok: „Sprawdza się w trudnych sytuacjach”30.
Oprócz wspomnianych powyżej technik marketingowych kandydaci na prezydentów miast dysponowali z reguły broszurami, zawierającymi program wyborczy.
Z analizy programów kandydatów na prezydentów miast na prawach powiatu
wynika, iż pretendenci Platformy akcentowali takie kwestie, jak: tworzenie nowych
miejsc pracy (poprzez pozyskiwanie inwestorów, wyznaczanie terenów pod inwestycje, przyłączenia miast do stref ekonomicznych), lepsze wykorzystanie nowych
technologii, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, budowa nowych obiektów
rekreacyjnych i sportowych. W programach pojawiały się oczywiście akcenty lokalne,
np. kandydat na prezydenta Szczecina Piotr Krzystek stwierdzał: „Od przyszłego
sezonu na trasę ze Szczecina do Świnoujścia powróci symbol naszego miasta – wodolot, wspominany z nostalgią nie tylko przez szczecinian”31. Silne wątki moderniza27

M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce,
red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 172–173.
28
Zdaniem T. Brzezińskiego i B. Michalaka kolor pomarańczowy oznacza radość, rześkość, młodość, optymizm, niebieski zaś – spokój, harmonię, bezpieczeństwo, uporządkowanie, te dwa kolory
doskonale wpisują się w wartości eksponowane przez Platformę; T. Brzeziński, B. Michalak, Kolor
i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce, [w:] Marketing polityczny
w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005, s. 179, 181.
29
Ulotka Katarzyny Dąbrowskiej kandydatki PORP do Rady Miasta Lublina w zbiorach autora.
30
Ulotka Wiesława Lewoca kandydata PORP do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w zbiorach autora.
31
Ulotka Piotra Krzystka kandydata PORP na prezydenta Szczecina w zbiorach autora.

Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

51

cyjne znalazły się w programie H. Gronkiewicz-Waltz, która stwierdziła, że pod
rządami PiS „Warszawa zaprzepaściła wszystkie szanse, miała kompletny zastój, Lech
Kaczyński [jako prezydent Warszawy – K. K] utożsamiał brak korupcji z nie działaniem (…) Warszawa straciła mnóstwo inwestycji, spadła poniżej Moskwy”32. Kandydaci Platformy kreowali siebie na nosicieli nowoczesnej, modernizacyjnej koncepcji sprawowania lokalnej władzy samorządowej, podczas gdy konkurentom
zarzucali brak koherentnej wizji rozwoju metropolii.
Szczególnie zacięta walka wyborcza toczyła się w drugiej turze, w wyborach prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Odnotowano lokalne próby współpracy
między PORP a PiS. W kilku miastach politycy PiS udzielili poparcia kandydatom
PORP, rywalizującym z przedstawicielami Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej, Partii Demokratycznej, Unii Pracy, czyli
Lewicy i Demokratów (LiD). W Szczecinie sekretarz generalny PiS, poseł Joachim
Brudziński poparł kandydata PORP Piotra Krzystka, konkurującego z posłem SLD,
byłym ministrem gospodarki Jackiem Piechotą33. W Lublinie przewodniczący PiS
w regionie Stanisław Michałkowicz poparł kandydata Platformy Adam Wasilewskiego,
rywalizującego z posłanką SLD Izabellą Sierakowską. W zamian PORP obiecała PiS-owi stanowisko marszałka województwa34. W Zielonej Górze kandydatce PORP
Bożenie Bukiewicz, konkurującej z przewodniczącym miejskiego SLD Januszem
Kubickim, poparcia udzieliły między innymi: PiS, Samoobrona RP, LPR35.
Ciekawa sytuacja zaistniała w Warszawie, gdzie kandydatka PORP H. Gronkiewicz-Waltz, rywalizująca z K. Marcinkiewiczem z PiS, otrzymała przed drugą turą
poparcie byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (związanego z lewicą)36
i przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej Marka Borowskiego (w pierwszej
turze wyborów prezydenckich w stolicy zajął trzecie miejsce)37. W pierwszej turze
w Krakowie wybory przegrał kandydat Platformy, poseł Tomasz Szczypiński
(22,88%). W tej sytuacji posłowie PORP: Jan Maria Rokita, Stanisława Okularczyk,
Ireneusz Graś oraz senatorowie Andrzej Gołaś i Jarosław Gowin zdecydowali się
poprzeć kandydata PiS, dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Naro32

Hanna Gronkiewicz-Waltz gościem w radiu TOK FM, 21.11.2006, http://www.platforma.org./index.php/aktualnosci.
33
Szczecin: PiS poprze kandydata PO, http://www.wybory2006.wp.pl/kat,60118,wid,8611067,
wiadmosc,html.
34
Porozumienie PO i PiS w Lublinie, http://www.wybory2006.wp.pl/kat,60118,wid8607568,wiado
mosc.html.
35
Wybory w lubuskiem, http://www.wybory2006.wp.pl/kat,60118,wid8613497,wiadmosc.html.
36
Kwaśniewski popiera Gronkiewicz-Waltz, http://www.miasta.gazeta.pl/warszawa/1,74676,3751992.
html.
37
Borowski zagłosuje na Hannę Gronkiewcz-Waltz, http://www.miasta.gazeta.pl.warszawa/1,74676,
3753645.html.
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dowej, Ryszarda Terleckiego, rywalizującego z dotychczasowym prezydentem
Jackiem Majchrowskim, kandydatem niezależnym, popieranym przez LiD38. Te
działania spotkały się z negatywną oceną D. Tuska, który stwierdził, że poparcie
wyrażone przez krakowskich parlamentarzystów Platformy dla kandydata PiS, może
osłabiać szanse kandydatów PORP w drugiej turze39. Senator J. Gowin tłumaczył, iż
akcja parlamentarzystów krakowskiej PORP R. Terleckiego była konsekwencją
decyzji T. Szczypińskiego, który po przegranych wyborach poparł J. Majchrowskiego40. Większych emocji Zarządu Krajowego partii nie wywołało natomiast
poparcie udzielone w drugiej turze przez Platformę w Ostrołęce kandydatowi PiS
Januszowi Kotowskiemu, rywalizującemu z niezależnym kandydatem, dotychczasowym prezydentem Ryszardem Załuską. Wiceszef PORP w Ostrołęce Maciej Kleczkowski stwierdził, że o poparciu dla Kotowskiego zadecydowała bliskość programowa
obu partii oraz pozytywne doświadczenia współpracy w minionej kadencji rady
miasta. Ostrołęcki kandydat Platformy Andrzej Kania przegrał w pierwszej turze,
zdobywając 15,7% głosów41.
Wyniki wyborów 12 i 26 listopada 2006 r. trudno z uznać za sukces Platformy,
wprawdzie wygrała ona w 10 miastach na prawach powiatu, ale taki sam wynik
wyborczy osiągnęło PiS. Niewątpliwym sukcesem PORP były wygrane wybory
prezydenckie już w pierwszej turze przez: Jacka Karnowskiego w Sopocie, Pawła
Adamowicza w Gdańsku (60,87%), Zygmunta Frankiewicza w Gliwicach (55,97%)
i Ryszarda Zembaczyńskiego w Opolu (51,64%). Na konto Platformy można jeszcze
doliczyć zwycięstwo Andrzeja Stani w Rudzie Śląskiej (74,78%), który był członkiem
PORP, ale startował z KWW Wspólnie dla Rudy Śląskiej. W drugiej turze „ciężko
wywalczoną” prezydenturę w Warszawie zdobyła H. Gornkiewicz-Waltz (53,18%).
Bardzo dobry wynik uzyskali: Tadeusz Truskolaski w Białymstoku (67,25%),
P. Krzystek w Szczecinie (64,83%) i A. Wiśniewski w Lublinie (62,41%). Zwycięstwo
odnieśli również Marek Obrębalski w Jelenie Górze (58,89%) i Robert Malinowski
w Grudziądzu (54,74%).

38

Rokita poparł kandydata PiS na prezydenta Krakowa, http://www.wybory2006.wp.pl/kat,60118,
wid,8607383,wiadmosc.html.
39
Tusk: Rokita powiedział jedno słowa za dużo, http://www.wybory2006.wp.pl/kat,60118,wid,8609
043,wiadmosc,html.
40
Różnice zdań w krakowskiej PO, 21.11.2006, http://www.platforma.org/index.php/aktualnosci.
41
W Ostrołęce PO poparła kandydata PiS na prezydenta miasta, http://www.wybory2006.wp.pl/ka
t,48434,wid8611554,wiadmosc,html.
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Tab. 1. Kandydaci Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
wygrali wybory prezydenckie
12 i 26 listopada 2006 r. w miastach na prawach powiatu
Lp.

Miasto

Imię i nazwisko kandydata

% głosów w I turze % głosów w II turze

1.

Białystok

Tadeusz Truskolaski

48,49%

67,25%

2.

Gdańsk

Paweł Bogdan Adamowicz

60,87%

–

3.

Gliwice

Zygmunt Frankiewicz

55,97%

–

4.

Grudziądz

Robert Malinowski

30,17%

54,74%

5.

Jelenia Góra

Marek Adam Obrębalski

26,76%

58,89%

6.

Lublin

Adam Jerzy Wiśniewski

24,10%

62,41%

7.

Opole

Ryszard Zembaczyński

51,64%

–

8

Ruda Śląska

Andrzej Stania

74,78%

–

9.

Sopot

Jacek Krzysztof Karnowski

63,48%

–

10.

Szczecin

Piotr Krzystek

41,79%

64,83%

11.

Warszawa

Hanna Gronkiewicz-Waltz

34,47%

53,18%

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.wybory2006.pkw.gov.pl.

W kilku miastach na prawach powiatu kandydaci PORP przegrali w drugiej turze
niewielką przewagą głosów: Piotr Lachowicz w Nowym Sączu (49,91%), Krzysztof
Grabczuk w Chełmie42 (49,17%), Andrzej Czapla w Piotrkowie Trybunalskim
(48,95%), Zbigniew Meres w Dąbrowie Górniczej (46,97%), B. Bukiewicz w Zielonej
Górze (46,91%). Siedmiu pretendentów Platformy uzyskało bardzo niski wynik
wyborczy – poniżej 10%: Marek Poręba w Rzeszowie (3,26%), Cezary Cieślukowski
w Suwałkach (5,06%) Jerzy Borcz w Krośnie (6,24%), Andrzej Filipek w Siedlcach
(8,35%), Irena Kruszewska w Świnoujściu (9,92%), Dorota Rutkowska w Skierniewicach (9,93%).
Spośród wszystkich ogólnokrajowych komitetów partii politycznych, w wyborach
na wójta, burmistrza i prezydenta Platforma osiągnęła najlepszy wynik w gminach
powyżej 20 tys. mieszkańców, uzyskała 9,58% głosów, czyli 25 stanowisk, przy czym
komitety lokalne zdobyły 76,25%, tzn. 199 stanowisk na ogólną liczbę 261. W gminach do 20 tys. mieszkańców w wyborach samorządowej władzy wykonawczej
spośród ogólnopolskich komitetów partii politycznych POPR uzyskała zaledwie
0,52% głosów, czyli 11 stanowisk, było to czwarte miejsce w rankingu ugrupowań.
I tym razem władzę wykonawczą zdominowali przedstawiciele komitetów lokalnych,
uzyskując 83,28%, czyli 1778 stanowisk na ogólna liczbę 2135.

42

Członek POPR, zgłoszony przez KWW Krzysztofa Grabczuka „Razem dla Chełma”.
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Tab. 3. Wyniki wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast,
głosowanie 12 i 26 listopada 2006 r.

Lp. Nazwa Komitetu

Gminy do 20 tys.
mieszkańców

Gminy pow. 20 tys. Miasta na prawach
mieszkańców
powiatu

Ogółem

%
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
Liczba
wybranych głosów wybranych głosów wybranych głosów wybranych

KW Krajowej
1. Partii Emerytów
i Rencistów

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

2.

KKW Lewica
i Demokraci

26

1,22%

9

3,45%

7

10,94%

42

3.

KW Liga Polskich
Rodzin

3

0,14%

0

0,00%

0

0,00%

3

4.

KW Platforma
Obywatelska RP

11

0,52%

25

9,58%

10

15,63%

46

246

11,52%

7

2,68%

0

0,00%

253

KW Polskiego
5. Stronnictwa
Ludowego
6.

KW Prawo
i Sprawiedliwość

46

2,15%

21

8,05%

10

15,63%

77

7.

KW Samoobrona
RP

25

1,17%

0

0,00%

0

0,00%

25

8. Pozostałe komitety

1778

83,28%

199

76,24%

37

57,8%

2 014

9. Ogółem

2135

100,00%

261

100%

64

100,00%

2 460

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, Wyniki wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada oraz 26 listopada 2006 r., http://www.pkw.gov.pl.

Platforma odniosła zwycięstwo w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobywając 27,18%, czyli 186 mandatów w całym kraju, tj. o 16 więcej od PiS. Platforma
wygrała w dziewięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim). W pięciu województwach zwycięstwo odniosło PiS (lubelskim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim), PSL w świętokrzyskim,
a w opolskim był remis PORP i PiS zdobyły po osiem mandatów. PORP może
samodzielnie rządzić tylko w pomorskim, z PSL ma większość na Mazowszu,
w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach. W opolskim większość daje koalicja PORP
– PSL – Mniejszość Niemiecka. W województwie śląskim i zachodniopomorskim
Platformie i PSL brakuje do samodzielnego rządzenia jednego mandatu.
W wyborach do rad powiatu na listę PORP oddano 12,27%, partia zdobyła 779
mandatów, co dało jej trzecie miejsce wśród ogólnopolskich komitetów partii politycznych (po PiS i PSL). Natomiast w wyborach do rad gmin Platforma uzyskała
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13,89% głosów, co dało jej 1784 mandaty, czyli trzecie miejsce wśród ogólnopolskich
komitetów partii politycznych (po PSL i PiS).
Tab. 2. Mandaty uzyskane przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do sejmików wojewódzkich 12
listopada 2006 roku
Lp.

Województwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Mazowieckie
Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Liczba głosów
oddanych na
KW PORP
337 035
161 194
118 352
88 373
176 368
427 701
317 021
68 128
110 151
72 184
317 605
450 206
59 472
121 090
302 492
179 295

Procent głosów
Liczba mandaLiczba
ważnych oddanych tów uzyskanych mandatów
na KW POPR
przez KW PORP ogółem
37,05%
16
36
26,56%
11
33
15,93%
6
31
27,97%
10
30
21,57%
10
36
24,47%
17
51
30,78%
13
39
23,99%
8
30
15,76%
7
33
18,67%
7
30
43,94%
18
33
33,26%
21
48
13,06%
5
30
26,85%
10
30
29,34%
15
39
33,36%
12
30

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.wybory2006.pkw.gov.pl.

Tab. 4. Wyniki wyboru radnych, głosowanie 12 listopada 2006 r.
(dane nieoﬁcjalne PKW z 13 listopada 2006 r., godz.16.50)
Rady gminy
Lp.

Nazwa Komitetu

1.

KW Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów

2.

KKW Lewica
i Demokraci

3.

KW Liga Polskich
Rodzin

Rady powiatu

Sejmiki
wojewódzkie

Ogółem

%
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
Liczba
wybranych głosów wybranych głosów wybranych głosów wybranych
5

0,05%

2

0,04%

0

2,91%

7

1 357

8,78%

468

8,87%

66

14,25%

1 891

236

1,75%

67

2,22%

11

4,74%

314
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Rady gminy
Lp.

Nazwa Komitetu

Rady powiatu

Sejmiki
wojewódzkie

Ogółem

%
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
Liczba
wybranych głosów wybranych głosów wybranych głosów wybranych

4.

KW Platforma
Obywatelska RP

1 784

13,89%

779

12,27%

186

27,18%

2 749

5.

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

3 890

7,51%

867

11,51%

83

13,24%

4 840

6.

KW Prawo
i Sprawiedliwość

3 079

16,18%

1 242

18,2%

170

25,08%

4 491

7.

KW Samoobrona RP

867

3,59%

212

5,18%

37

5,64%

1 116

8.

Pozostałe komitety

28 726

47,7%

2647

40,34%

8

5,51%

31 381

9.

Ogółem

39 944

99,45%

6 284

98,63%

561

98,55%

46 789

Źródło: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych, nieoficjalnych, wynikach głosowania ustalonych o godz. 16.50 w dniu 13 listopada 2006, http://www.pkw.
gov.pl, obliczenia własne.

W niektórych radach miast na prawach powiatu, w których prezydentami zostali
kandydaci POPR, partia nie uzyskała niezbędnej większości np. w Warszawie na
ogólną liczbę 60 mandatów ma ich 27, w Szczecinie na 31 radnych, do Platformy
należy 1543. Ta sytuacja będzie powodowała konieczność zawierania doraźnych
porozumień i nieformalnych koalicji (w Szczecinie z PiS, w Warszawie H. Gronkiewicz-Waltz deklaruje wolę współpracy z radnymi LiD).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż kampania PORP w wyborach samorządowych 2006 r. miała być „demonstracją siły i potęgi stronnictwa”, jako głównej siły
opozycyjnej w kraju; nastawiona była na konfrontację z PiS i jego koalicjantami: LRP
i Samoobroną RP. Platforma starała się zastosować większość z wyborczych strategii
wewnątrzpartyjnych: partyjności, silnego kontrastu, różnicy ideologicznej, stworzenia pozytywnego wyobrażenia o kandydatach własnej partii i negatywnego o pretendentach partii konkurencyjnych oraz budowania koalicji (blokowanie list)44.
Strategia wyborcza oparta między innymi na polaryzacji politycznej i dyskredytacji
PiS nie przyniosła jednak zwycięstwa wyborczego. Na ogólną liczbę 2460 wybranych
43

Wszystkie dane za Państwową Komisją Wyborczą, http://www.gov.pl.
D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red.
A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 144. O strategii wyborczej zob. szerzej: W. Ferens,
Strategia w kampanii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza. Strategia – taktyka – komunikacja, red.
S. Wilkos, i W. Ferens, Warszawa 2001, s. 63–92; R. Wiszniewski, Marketing wyborczy. Studium kampanii
wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa–Wrocław 2000, s. 74–80.
44

Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

57

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uzyskała 46 stanowisk, na ogólną liczbę
46 789 radnych gmin, powiatów, województw zdobyła 2749 mandatów. W wyborach
prezydentów miast partia wygrała w 10 miastach na prawach powiatu, w tym, co
istotne z punktu widzenia rywalizacji z PiS, w Warszawie. Stosunkowo najwyższe
notowania PORP osiągnęła w sejmikach wojewódzkich. Jednakże o całkowitym
zwycięstwie Platformy można mówić tylko w jednym województwie – pomorskim.
Uzyskanie trzeciego miejsca w wyborach do rad gmin i powiatów świadczy o niskim
poziomie instytucjonalizacji i słabym zakorzenieniu partii w społecznościach lokalnych. PORP, która powstała jako antypatia45, wciąż jeszcze funkcjonuje głównie
w oparciu o sieć biur poselskich i senatorskich, (chociaż z formalnego punktu
widzenia istnieją zarządy wojewódzkie, powiatowe i miejskie), nie posiada silnych
struktur terenowych i lokalnych liderów w społecznościach małomiasteczkowych
i wiejskich, co warunkuje sukces w wyborach samorządowych.
Istotnym problemem Platformy jest brak silnego przywództwa, co uwidocznił
spór między J. Rokitą a D. Tuskiem w sprawie poparcia kandydata PiS w Krakowie.
Trafnie ocenił kondycję PORP M. Migalski: „Ugrupowanie to nie jest koherentne
ani pod względem programowym, ani organizacyjnym – jest raczej konglomeratem
różnych środowisk politycznych i biznesowych, a nie spójną partią polityczną.
W przeciwieństwie do PiS, liderzy tej formacji nie mają zapewnionej pozycji dominującej i rola zarówno Tuska, jak i, a nawet – zwłaszcza Rokity jest kontestowana,
a ich przywództwo jest tematem dyskusji i debat”46. W sumie poziom instytucjonalizacji Platformy – głównej partii opozycyjnej, jest niższy aniżeli PiS, która posiada
jednego lidera, zwartą i rozbudowaną strukturę terenową47. Kluczowym zadaniem
dla PORP jest dziś wykreowanie silnego lidera, budowa zwartych struktur powiatowych i stworzenie oferty programowej, adresowanej do różnych grup elektoratu.

45

Na ten aspekt zwraca uwagę T. Godlewski, zob. T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje
– procedury – obywatele, Toruń 205, s. 155.
46
M. Migalski, Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego, [w:] Polski system…,
op.cit., s. 166.
47
O instytucjonalizacji partii zob. szerzej: R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 42–77; K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa
2004, s. 42–56.
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SUMMARY

Election campaign of Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej
Polskiej – Citizen’s Platform Poland in municipal election 2006.

ELECTION CAMPAIGN OF CITIZEN’S PLATFORM POLAND (POPR) in municipal election
2006 was supposed to be a demonstration of power and strength of the caucus, being the
main positional force in the country. It was aimed on confrontation with Prawo
i Sprawiedliwość (PiS) – Law and Justice, and its coalition colleagues: Liga Polskich Rodzin
(The League of Polish Families) and Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (Sel-defense of
Poland). The Platform did not succeed in the elections, for the general number of 2460 of
decision makers, i.e. Village Administrators, Town Clerks and City Presidents, it received 46
positions; for the general number of 46789 of Commune Councillors, County Councillors
and Province Councillors it received 2749 of positions. In the City President’s Elections it
won in 10 cites, including, which is very important from the competitive point of view,
Warsaw (the capita city).
PORP reached relatively high result in the Provincial Parliament elections. Placing the
third place in the elections for the Commune of Country Councillors is a proof for a low level
of institutionalization and poor knowledge of the party in the local society. POPR which still
functions mainly based on the work of net of Deputy and Senator’s Offices, doen’t have strong
territorial and local leaders in the small towns or country societies, which is a key to success
in the municipal elections.
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CENTROLEWICA I LEWICA W WYBORACH
SAMORZĄDOWYCH 2006 ROKU

Utworzenie jednej partii lewicowej przed wyborami samorządowymi 2006 roku
było nierealne. Niemniej, liderzy ugrupowań byli świadomi tego, że porażka podzielonej lewicy, może doprowadzić do jej marginalizacji w następnych latach. Lewicę
dzieliły nie tylko różnice personalne, lecz także programowe, które utrudniały
budowę jednolitej formacji. Pozostawała koncepcja powołania porozumienia, koalicji, na wzór dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pojawiły się jednak różnice
dotyczące jego formuły. Można wyróżnić trzy koncepcje bloku wyborczego lewicy.
Pierwsza, to wizja wielkiej koalicji skupiająca wszystkie ugrupowania na lewo od
centrum. Wizję taką głosił Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), zakładając szeroką
koalicję lewicową w wyborach na szczeblu dużych miast i sejmików oraz tworzenie
jak najszerszych komitetów wyborczych w mniejszych miejscowościach1. Druga
koncepcja, lansowana przez środowisko Socjaldemokracji Polskiej (SDPL), to włączenie w skład koalicji lewicowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl (PD) czyli
poszerzenie formacji o elektorat centrum2. Konwent Krajowy SDPL opowiedział się
w grudniu 2005 roku za koncepcja zbliżoną do włoskiego „drzewa oliwnego” koalicji partii lewicowych i centrum3. Trzecia koncepcja, związana z Polską Partią Pracy
(PPP) i częścią działaczy ugrupowań tworzących z nią koalicje w 2005 roku, to
utworzenie nowej formacji lewicowej bez bagażu przeszłości, bez udziału w niej
ugrupowań odpowiedzialnych za rządy w latach 2001–2005.
Różnice, w tym personalne, z czasów wyborów parlamentarnych najszybciej
zaczęły się zacierać w obrębię największych ugrupowań, jak SLD, SDPL czy Unia
1

Napieralski: Program oprzemy na rozmowach z ludźmi, http://www.sld.org.pl. 02.03.2006 r.
Na taka koalicje wyraził zgodę w dniu 30.01.2006 Konwent Krajowy SDPL.
3
Stanowisko Konwentu Krajowego SDPL w sprawie przyszłych koalicji wyborczych z dnia
18.12.2005 r.
2
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Pracy (UP). Pod koniec 2005 roku i na początku 2006 roku doszło do spotkań
liderów i wstępnych porozumień między tymi partiami4. Już w grudniu 2005 doszło
także do spotkania kierownictw SDPL i PD, na którym zapowiedziano współpracę
w obszarach: budowy społeczeństwa obywatelskiego, polityki europejskiej, swobód
obywatelskich i równego statusu kobiet i mężczyzn5. Marek Borowski, odnosząc się
do swojej kandydatury w wyborach na prezydenta Warszawy stwierdził, że szansę
na zwycięstwo dałoby tylko szerokie porozumienie6.
Liderzy partii lewicowych odrzucili pomysł przedstawiony przez Władysław
Frasyniuka (PD) stworzenia tzw. „demokratycznej koalicji”, w skład której miałyby
wejść PO, PD i SDPL przy odsunięciu się od SLD7. Michał Syska (SDPL) wskazywał
na brak podstaw programowych takiego porozumienia, które zmuszałoby PO do
„rezygnacji z konserwatyzmu w sferze polityczno-obyczajowej a SDPL akceptacji
dla gospodarczego liberalizmu” podając przykład, że „trudno mu sobie wyobrazić
Stefana Niesiołowskiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz, Jana Rokitę czy nawet Donalda
Tuska na Marszu Równości” ani „poparcia SDPL dla podatku liniowego”8. W podobny
sposób ze zrozumiałych względów o pomyśle koalicji PO, PD, SDPL wypowiadał się
Wojciech Olejniczak mówiąc, „Nie potrafię na poważnie wyobrazić sobie w jednej
koalicji Marka Borowskiego z SDPL i posła PO Stefana Niesiołowskiego, tak jak nie
potrafię dopatrzyć się realnej różnicy między tym ostatnim i posłem PiS Markiem
Jurkiem”9. W. Olejniczak przychylnie odnosił się do wejścia w skład lewicowego
porozumienia PD. Z kolei „druga młoda twarz” sojuszu, Grzegorz Napieralski, na
spotkaniu 20 czerwca 2006 z Zarządem Krajowym UP odniósł się do pomysłu
koalicji z demokratami sceptycznie. Opowiedział się za koncepcją oparcia porozumienia na trzech partiach SLD, SDPL i UP, nawet w formie trójpartyjnej koalicji,
natomiast poszerzenie o PD mogłoby jego zdaniem tę koalicje osłabić10. Dla UP
początkowo także warunkiem udziału w koalicji był „jej lewicowy charakter
i partnerskie zasady jej tworzenia”11.
4
Ł. Tomczak, Polska „lewica” czy „centrolewica”? Problemy procesu konsolidacji, [w:] Partie i system
partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk i Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 80.
5
Komunikat ze spotkania kierownictw Partii Demokratycznej oraz Socjaldemokracji Polskiej
w dniu 29 grudnia 2005 roku, http://www.sdpl.org.pl. 2.01.2006 r.
6
J. Karpioński Lewica nie wystarczy – wywiad z Markiem Borowskim, „Trybuna” z 30 listopada
2005.
7
W. Frasyniuk, Liberałowie muszą trzymać się razem, „Gazeta Wyborcza” z 14 grudnia 2005.
8
M. Syska, Jak powstrzymać PiS, „Gazeta Wyborcza” z 6 stycznia 2006.
9
Olejniczak: Polska nie może być dziwadłem, http://www.sld.org.pl, 16.12.2005 r.
10
Zarząd Krajowy Unii Pracy o wyborach samorządowych, http://www.uniapracy.org.pl, 20.06.
2006 r.
11
Uchwała Rady Krajowej UP z dnia 4.06.2006 r w sprawie zawarcia przez Unię Pracy koalicji wyborczej w wyborach do sejmików wojewódzkich, http:www.uniapracy.org.pl, 5.06.2006 r.
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Ugrupowania, których członkowie kandydowali w ostatnich wyborach parlamentarnych z list PPP zapowiadały kontynuowanie współpracy12. Pod koniec stycznia
2006 roku PPP zwróciła się z apelem do DPL, KPEiR oraz Ruchu Nowa Generacja
o podjęcie współpracy w celu odbudowy „nowej, wrażliwej społecznie, wiarygodnej
lewicy”13. Politycy PPP uważali, że pomysły budowania bloku lewicowego w oparciu
o ugrupowania ich zdaniem nielewicowe, obciążone udziałem w rządzeniu, jak SLD
czy SDPL nie były dla prawicy groźne14. Alternatywą dla prawicy miałaby być zdaniem polityków PPP, szeroka koalicja ugrupowań wyraźnie odwołujących się do
tradycyjnych zasad lewicy. W mniejszym stopniu przywiązywano tu wagę do możliwości poszerzenia elektoratu przez otwarcie na centrum a bardziej na spójność
programową przyszłej formacji. W lutym 2006 r. podpisano lokalne porozumienie
między PPS a PPP w Katowicach a 5 kwietnia porozumienie o współpracy w wyborach samorządowych podpisały PPP i Komunistyczna Partia Polski15.
W oświadczeniu wydanym 24 kwietnia 2006 roku stwierdzono, że PPP nie przystąpi do tworzonych przez SLD i SDPL porozumień ponieważ nie mają one na celu
utworzenia koalicji lewicowej16. W środowiskach PPP pojawiały się głosy, że „kryzys
partii odpowiedzialnych za doprowadzenie polskiej lewicy do skraju marginalizacji
(czyli SLD i SDPL) może być zbawienny. Stwarza bowiem możliwość do odrodzenia
autentycznej, a nie malowanej, lewicy”17.
W dniu 23 sierpnia 2006 r. porozumienie o współpracy w wyborach samorządowych i starcie z list PPP podpisano w województwie mazowieckim. W jego skład
weszło miedzy innymi: PPP, Grupa na Rzecz Partii Robotniczej, organizacja Kombatanci Armii Ludowej, KPP, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka,
Polska Unia Lokatorów i WZZ „Sierpień 80”. Lider PPP Bogusłąw Ziętek stwierdził,
że nie jest zainteresowany „budowaniem koalicji o charakterze socjaliberalnym czy
centrolewicowym” oraz, że jego partia „nie zamierza zawierać koalicji z SLD ani
SDPL, które zamierzają startować na wspólnych listach z liberałami z PD i nie
wykluczają współpracy z PO”18.
12

Porozumienie podpisane między KPP, PPE – Zieloni, PPP, PPS, RACJA i WZZ „Sierpień 80”
w dniu 22.01. 2006 r., http://www.partiapracy.pl. 10.06.2006 r.
13
Propozycja współpracy została przedstawiona w dniu 27 stycznia 2006 r., http:www.partiapracy.
pl, 5.02.2006 r.
14
B. Zietek, Kotomysz, „Trybuna” z 4 stycznia 2006.
15
Porozumienie PPP i KPP z 5 kwietnia 2006 roku, http://www.partiapracy.pl. 10.04.2006 r.
16
Oświadczenie lidera PPP Bogusława Ziętka dotyczące koalicji wyborczej z SLD i SDPL z dnia
24.04.2006 r., http:www.partiapracy.pl, 12.07.2006.
17
Z. Golberg, Przedwyborcze kłamstwa, Kurier Związkowy, bezpłatna gazeta informacyjna KK WZZ
„Sierpień 80” 2006, nr 247.
18
Porozumienie w województwie mazowieckim, http://www.partiapracy.pl/2006/08/23/
262,0,1,G,9,1, 11.10.2006 r.
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Szczegóły zawarcia przyszłego porozumienia liderzy SLD, SDPL i UP ustalali na
spotkaniu 18 marca 2006 r. w Chorzowie. Przyjęto pewną hierarchię partii wchodzących w skład ewentualnej koalicji, w której dominującą rolę otrzymał SLD,
następnie SDPL i UP19. W dniu 17 maja 2006 roku w siedzibie UP spotkali się
przedstawiciele siedmiu ugrupowań, z których pięć podpisało komunikat w sprawie
„potrzeby wspólnego startu w wyborach”, były to DPL, SDPL, SLD, UP i Zieloni
2004. Odmówili podpisania dokumentu przedstawiciele PPS i PPP20.
Można przypuszczać, że utworzenie koalicji między Prawem i Sprawiedliwością,
Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną zmobilizowało liderów lewicy do rozszerzenia
porozumienia w kierunku centrum sceny politycznej. Świadczy o tym podpisanie
przez liderów SLD, SDPL i PD oświadczenia w dniu 7 maja 2006 r. w treści odnoszącego się do objęcia funkcji wicepremierów przez Andrzeja Leppera i Romana
Giertycha.
Otwarcie się SLD, SDPL, UP na Partie Demokratyczną doprowadziło do ograniczenia możliwości zawarcia porozumienia z ugrupowaniami szukającymi pomysłu
na „typowo lewicowe” porozumienie. Można przypuszczać, że pomysł poszerzenia
koalicji w kierunku centrum nie zakładał bliskości programowej. Liczył się fakt
większych możliwości mobilizowania elektoratu oraz wyraźnie postsolidarnościowa
tradycja demokratów. Dawało to możliwość pewnej korekty wizerunku formacji,
choć w PD pojawiały się głosy krytykujące porozumienie z „postkomunistami”. Rada
Krajowa PD podjęła w dniu 1 lipca 2006 r. decyzje upoważniającą kierownictwo
partii do podjęcia rozmów z SLD i SDPL tak by porozumienie ogólnopolskie z lewicą
dawało szansę na zawierania porozumień z PO w tych regionach, które się na to
zdecydują21. Deklaracje intencji wspólnego startu w wyborach podpisały SLD, SDPL
i PD w dniu 8 lipca 2006 roku22. Rada Krajowa UP w dniu 30 lica 2006 roku skorygowała swoje stanowiska z 4 czerwca 2006 roku dopuszczając możliwość udziału
partii w koalicji, „w skład której wejdą również ugrupowania o charakterze centrowym”23. Pod koniec sierpnia Rada Krajowa PD podjęła decyzje o podpisaniu porozumienia pod warunkiem „satysfakcjonującego zakończenia negocjacji” i „wypra-

19

Coraz bliżej lewicowej koalicji, http:www.sld.org.pl 27.03.2006 r.
Unia Pracy, SDPL, SLD, DPL i Zieloni 2004 razem do wyborów?, http://www.uniapracy.org.pl,
17.05.2006 r.
21
Uchwała Rady Krajowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl w sprawie koalicji w wyborach
samorządowych z dnia 1.07.2006 r., w zbiorach autora.
22
Deklaracja SLD, SDPL i PD w sprawie wyborów samorządowych 2006 roku, podpisana przez
Wojciecha Olejniczaka, Janusza Onyszkiewicza i Marka Borowskiego w dniu 8.07.2006 r, w zbiorach
autora.
23
Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy z dnia 30.07.2006 r., w zbiorach autora.
20
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cowania wspólnego dokumentu programowego”24. Rada Krajowa SLD podjęła
decyzje o przystąpieniu do porozumienia w dniu 30 sierpnia 2006 roku25 a 2 września 2006 roku SDPL upoważniła do podpisania porozumienia Marka Borowskiego26.
Porozumienie Lewicy i Demokratów „Wspólna Polska” podpisano 3 września
2006 r. Przedstawiciele SLD, SDPL, DP i UP zobowiązali się w nim do wystawienia
wspólnych list do sejmików wojewódzkich oraz wystawienia wspólnych list kandydatów w „jak największej liczbie powiatów, gmin oraz dzielnic m.st. Warszawy” oraz
aby „w jak największej liczbie miast, zwłaszcza wojewódzkich, oraz gmin zostali
wystawieni lub byli popierani wspólni kandydaci na prezydentów miast, burmistrzów
i wójtów”27. Razem z porozumieniem podpisano deklaracje programową „Z ludźmi
i dla ludzi” określającą trzy zasady koalicji: samorząd demokratyczny, solidarny oraz
uczciwy i przejrzysty. Porozumienie miało charakter otwarty, liczono na to, że
lokalnie przystąpią do niego inne mniejsze organizacje lewicowe.
Umowę koalicyjną podpisano 15 września 2006 roku przyjmując nazwę Koalicyjny
Komitet Wyborczy „SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci” (LiD). Przyjęto
możliwość kandydowania członków partii tworzących koalicje z list innych komitetów wyborczych zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami jednak wykluczono
„możliwość umieszczania w nazwie innego komitetu wyborczego, utożsamianych
z partiami politycznymi wchodzącymi w skład koalicji (…) nazw lub części
nazw”28.
Kampanie wyborczą LiD rozpoczęto 24 września 2006 roku w Łodzi prezentując
hasło „Dobry samorząd. Żadnych popisów”. Materiały wyborcze koalicji posiadały
ujednolicona formę graficzna na terenie kraju. Pojawiło się logo ugrupowania
pomarańczowo-czerwona szachownica z umieszczonym przed nią napisem „Lewica
(czerwony) i Demokraci (pomarańczowy)”.
Lokalne porozumienia do wyborów samorządowych były zawierane dużo wcześniej, przed ustaleniami central partyjnych, często uczestniczyły w nich organizacje,
które nie weszły później do porozumienia LiD. Porozumienie Lewicy i Demokratów
w Łodzi podpisano 16 września 2006 r. wcześniej doszło do podpisania lokalnego
porozumienia oraz w wyniku negocjacji ustalono kandydata na prezydenta. Przy
24
Uchwała Rady Krajowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl w sprawie koalicji wyborczej
w wyborach samorządowych z dnia 26.08.2006 r., w zbiorach autora.
25
Uchwała Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie zawarcia porozumienia
wyborczego z dnia 30.08.2006 r., w zbiorach autora.
26
Uchwała nr 3/9/06 Konwentu Krajowego SDPL z dnia 2.09.2006, w zbiorach autora.
27
Porozumienie Lewicy i Demokratów „Wspólna Polska” z dnia 3 września 2006, Art. 4., w zbiorach
autora.
28
Umowa z dnia 15 września 2006 roku o utworzeniu koalicji wyborczej i powołaniu koalicyjnego
komitetu wyborczego § 11, w zbiorach autora.
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zawieraniu porozumień dochodziło do sporów personalnych. Kontrowersje wzbudzali Leszek Miller (SLD) i Ewa Kralkowska (z UP) a także byli prezydenci Łodzi,
jak Józef Niewiadomski, Tadeusz Matusiak (odwołany po wotum nieufności)
i Krzysztof Panas. W dniu 2 kwietnia 2006 roku na II Forum Samorządowym Lewicy
ostatecznie ustalono kandydaturę przewodniczącego SLD Krzysztofa Makowskiego
w wyborach na prezydenta Łodzi, a jego kontrkandydat Maciej Rakowski (SDPL)
zrezygnował ze startu i poparł przedstawiciela SLD29.
W województwie mazowieckim już 6 kwietnia 2006 r. list intencyjny o wspólnym
starcie w wyborach samorządowych w województwie mazowieckim podpisało
21 organizacji lewicowych30. W Warszawie początkowo główne partie lewicowe
proponowały publicznie swoich kandydatów na prezydenta bez wcześniejszych
uzgodnień, SLD lansował kandydaturę radnego Marka Rojszyka, SDPL przewodniczącego Marka Borowskiego a UP swojego dawnego przewodniczącego Ryszarda
Bugaja. Ostatecznie kandydatem LiD został lider SDPL Marek Borowski. W Warszawie PPP wystawiła w wyborach prezydenckich działaczkę feministyczną, przewodniczącą Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Wandę Nowicką.
Oprócz PPP poparcia kandydatce udzieliły między innymi partie PPS i Unia Lewicy
a także prezes Kampanii Przeciw Homofobii, członek SLD Robert Biedroń, działaczka
feministyczna, publicystka Kazimiera Szczuka i pisarka Hanna Samson31.
Przykładem możliwości współpracy centrolewicy był Kalisz, gdzie już 21 marca
2006 r. w skład podpisanego przez lewicowe partie porozumienia weszła Partia
Demokratyczna32. W województwie lubuskim już 23 stycznia 2006 roku porozumienie o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych i samorządowych podpisały
SLD i SDPL. W województwie śląskim w dniu 9 lutego 2006 roku porozumienie
o nazwie „Deklaracja Śląskiej Lewicy” podpisało 17 ugrupowań, a w czerwcu przedstawiciele już 19 ugrupowań przyjęli dokument programowy pod tytułem „Projekt
programu wyborczego lewicy dla województwa śląskiego na lata 2006–2010”. W inauguracji kampanii wyborczej wraz z podpisaniem regionalnego porozumienia LiD
na Śląsku (16 września 2006 roku w Sosnowcu) uczestniczyły 22 ugrupowania33.
29

Kandydata SLD poparli delegaci na II Forum Samorządowe Lewicy w dniu 22 kwietnia 2006 r,
w spotkaniu brało udział około 700 osób reprezentujących ponad 30 partii i stowarzyszeń lewicowych.
30
Porozumienie wyborcze na Mazowszu podpisane 6.04.2006, http://www.sld.org.pl. 10.04.2006 r.
31
Konferencja Wandy Nowickiej, 8.11.2006, http://www.partiapracy.pl/2006/11/09/309,0,1,9,0,
14.11.2006 r.
32
Porozumienie podpisały między innymi SLD, UP, UL III RP, DPL, RACJA, KPEiR, FMS, ZSMP,
Forum Równych Szans i Praw Kobiet, Stowarzyszeniem „Ordynacka” i Stowarzyszeniem Emerytów
i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych, Wybory – lewica z demokratami. Chichot historii w Kaliszu,
http://free4web.pl. 9.04.2006 r
33
Śląskie: Inauguracja kampanii wyborczej, http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art
id=10433&pid=18&ret id=16&rsid=3, 18.09.2006 r.
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Do wyodrębnienia się SDPL w osobny komitet doszło we Wrocławiu. W wyniku
sporu o miejsce na liście do sejmiku między Michałem Syska z SDPL i Janem Rymarczykiem z SLD. Podobnie było w przypadku podziału pierwszych miejsc na listach
do rady miasta, z których żądne nie przypadło kandydatowi SDPL34. W efekcie
działacze SDPL wystąpili z LiD i założyli własny komitet „Wrocław 2010 – Porozumienie Socjaldemokratów”.
Spośród partii lewicowych komitety wyborcze, które zarejestrowały własne listy
utworzyły koalicja Lewicy i Demokratów, DPL, Zieloni 2004., PPS, PPP. PPS zrejestrowała jedynie trzech kandydatów do Rady Miasta Łęczyca, Zieloni 2004 samodzielnie wystawili 59 kandydatów do Rady Miasta Warszawa a DPL własne listy
wystawił w powiecie namysłowskim zarówno w gminach jak i do rady powiaty, oraz
w gminie Manowo w zachodniopomorskim kandydatów na wójta i na radnych35. Na
poziomie sejmików rywalizowały koalicja Lewica i Demokraci i Polska Partia Pracy
z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego gdzie PPP nie wystawiła listy.
Komitet LiD wystawił łącznie 887 kandydatów do sejmików, 6121 do rad powiatów, 2640 do rad miast na prawach powiatu, 567 do rad dzielnic Warszawy, 8714 do
rad gmin oraz 313 kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów36. Wśród
kandydatów było 27% kobiet a średnia wieku kandydatów wynosiła 48 lat. PPP
wystawiła 739 kandydatów do sejmików, 33 do rad powiatów, 481 do rad na prawach
powiatu, 113 do rad dzielnic Warszawy, 184 do rad gmin i 15 kandydatów na burmistrzów, wójtów i prezydentów37. Kobiety stanowiły 34% kandydatów wystawionych
przez PPP a średnia wieku kandydatów wynosiła 39 lat.
Spośród ugrupowań lewicowych, sejmikach mandaty uzyskali kandydaci z ramienia koalicji LiD. Interesujący jest przypadek województwa lubuskiego gdzie LiD
otrzymał więcej głosów niż PiS (21,38%) ale w wyniku blokowania list PiS otrzymało
w sejmiku o 2 mandaty więcej. Spośród kandydatów poszczególnych ugrupowań
tworzących LiD najwięcej mandatów przypadło dla SLD i SDPL. PD wprowadziła
czterech radnych do sejmików38. Racja Polskiej Lewicy nie uzyskała mandatów,
a w skali kraju wynik osiągnięty przez jej kandydatów wyniósł 0,44% (53 322 głosy)39.
34

A. Kondzińska, Lewicowy sojusz bez „borówek”, „Gazeta Wyborcza” z 22 września 2006.
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/komitet.html?id=2c9f9e8d0db73484010dc09e302a0947&jid
=320904, 4.12.2006 r.
36
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/komitet.html?id=2c9f9e8f0dad4b86010db17730af09f8,
1.12.2006 r.
37
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/komitet.html?id=2c9f9e8b0d785da8010da6c6a743007ad&t
ype=0, 4.12.2006 r.
38
Marcin Święcicki – mazowieckie, Brygida Kuźniak – małopolskie, Julian Osiecki – warmińsko-mazurskie, Jadwiga Szeląg – dolnośląskie, http://demokraci.pl/index.php? do=news&navi=0001,000
1&id=2180, 27.11.2006 r.
39
http://www.racja.org.pl/content/view/372/1/, 21.11.2006 r.
35
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W sejmiku województwa mazowieckiego na cztery mandaty zdobyte przez LiD trzy
otrzymali politycy SDPL a jeden PD40.
Wyniki KKW Lewica i Demokraci do sejmików wojewódzkich
lp

województwo

% głosów
na LiD

% głosów na
PPP

% głosów na
lewicę

Liczba
radnych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

14,91
20,19
12,03
23,95
15,44
9,79
12,68
12,95
9,95
13,16
10,50
15,29
15,26
15,09
18,22
18,45

1,54
1,38
1,41
1,24
1,33
1,23
0,70
1,01
0,90
0,73
0,04 (0,14)*
1,85
1,42
1,36
1,27
–

16,45
21,57
13,44
25,19
16,77
11,02
13,38
13,96
10,85
13,89
10,68
17,14
16,68
16,45
19,49
18,45

4
6
3
6
4
2
4
4
1
3
1
8
5
3
7
5

* Oprócz głosów oddanych na LiD i PPP dodano głosy oddane na KWW LEWICA – Młodzi Socjaliści
– Zieloni.
Źródło: http://www.pkw.gov.pl

W przypadku partii lewicowych dość trudno jest określić rzeczywistą liczbę wystawionych przez nich kandydatów, gdyż tworzyły one także komitetu na szczeblu
powiatowym i gminnym pod innymi nazwami niż ogólnopolskie porozumienie LiD.
Podobnie jest w przypadku kandydatów na prezydenta, burmistrza, czy wójta.
KKW Lewica i Demokraci zgłosił łącznie 313 kandydatów na stanowisko prezydenta,
wójta czy burmistrza ale wielu kandydatów było zgłoszonych przez lokalne komitety
i popieranych przez LiD.
Taka sytuacja miała miejsce na przykład w Rzeszowie, gdzie popierany przez lewicę
Tadeusz Ferenc wygrał w I turze otrzymując poparcie 76,55% głosów a jego komitet
wyborczy uzyskał 13 na 25 mandatów w radzie miasta przy poparciu 42,57% głosów41.
40

Z SDPL: Marek Balicki, Marek Borowski i Andrzej Celiński.
Rzeszów: Zdecydowane zwycięstwo Ferenca, http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art.
id=11027&pid=18&ret id=34&rsid=173, 13.11.2006 r.
41

Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku

67

W tym przypadku LiD nie wystawił własnej listy popierając KWW Tadeusza Ferenca
„Rozwój Rzeszowa”. Popierany przez lewicę prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
występował pod szyldem własnego komitetu wyborczego pokonując w II turze
kandydata PiS z wynikiem 59,57%. Trudno tu mówić o sukcesie LiD gdyż koalicja nie
zdobyła mandatów w radzie miasta Krakowa mimo uzyskania poparcia 8,05% a komitet Jacka Majchrowskiego otrzymując 11,15% głosów otrzymał 2 mandaty42. Być
może, gdyby tak jak w przypadku Rzeszowa nie wystawiono własnej listy LiD tylko
poparto listę Majchrowskiego wynik byłby lepszy, nie mniej w tym przypadku dały
o sobie znać spory między działaczami ugrupowań tworzących koalicję.
Mimo, że w stolicy kandydat LiD nie wszedł do II tury wyborów na prezydenta
to właśnie wynik Marka Borowskiego jest symbolem pozycji jakie osiągnęła koalicja
centrolewicy w wyborach. Mimo konkurencji na lewej stronie w postaci kandydatki
PPP kandydat LiD zdobył 22,61% poparcia (159 043 głosy). Wynik ten dał również
Markowi Borowskiemu szansę na uzyskanie pozycji lidera centrolewicy.
W niektórych miastach doszło do utworzenia komitetów konkurencyjnych mimo
stosunkowo dobrze zapowiadających się rozmów koalicyjnych. Przykładem jest tu
województwo zachodniopomorskie i miasto Szczecin, gdzie mimo wspólnego startu
wszystkich sił lewicy w ramach LiD, braku konkurencji w postaci PPP pojawił się
komitet Grażyny Kochańskiej, byłej wiceprzewodniczącej Rady Miasta z ramienia
SLD (wyrzuconej z partii), z list którego kandydowało wielu działaczy lewicowych
jak choćby były „baron” wojewódzki SLD Wojciech Długoborski.
Do dwóch największych porażek na szczeblu wyborów prezydentów wojewódzkich
miast doszło w Szczecinie i Lublinie. W jednym i drugim przypadku kandydatami
LiD byli znali i mocno kojarzeni z partiami tworzącymi porozumienie kandydaci.
W Szczecinie kandydat Jacek Piechota, minister gospodarki najbardziej kojarzony
polityk w regionie typowany od samego początku na kandydata koalicji wszedł
wprawdzie do II tury pokonując byłą minister finansów w rządzie PiS Teresę Lubińską lecz w ostatecznej rywalizacji uległ z dużą różnicą głosów kandydatowi PO
Piotrowi Krzystkowi. W I turze Piechota uzyskał 27,91% głosów a jego przeciwnik
41,79% w drugiej turze na Piechotę padło 35, 17% głosów a na kandydata PO aż
64,83%. Z kolei w Lublinie kandydatura Izabeli Sierakowskiej na prezydenta padła
już w trakcie Konwentu Wojewódzkiego SDPL 20 maja 2006 roku. W wyborach
kandydatka LiD, przeszła do II tury gdzie zmierzyła się z Adamem Wasilewskim
z PO otrzymując 37,58% poparcia. W I turze na Izabellę Sierakowską oddano 25,31%
głosów, a na jej przeciwnika 24,1%. W trakcie kampanii wsparcia Jackowi Piechocie
i Izabelli Sierakowskiej udzielili szefowie głównych partii koalicyjnych Wojciech
Olejniczak i Marek Borowski, szczecińskiego kandydata LiD wsparł także bardzo
42

Wszystkie dane o wynikach kandydatów podane za http://wybory2006.www.pkw.gov.pl.
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popularny prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Nie przełożyło się to jednak na
poparcie wyborców. Przyczyną może być w obu tych przypadkach fakt zbyt wyraźnego kojarzenia kandydatów z formacją i przez to brak możliwości poszerzenia
elektoratu.
W niektórych miastach kandydaci koalicji bądź popierani przez koalicje wygrali
w I turze. Na przykład w Lesznie dotychczasowy prezydent Tomasz Małolepszy
zdobył 55,86% głosów, w Elblągu kandydat LiD Henryk Słonina zdobył 58,22%.
głosów czy w Słupsku gdzie zwyciężył popierany przez LiD Maciej Kobyliński
otrzymując 54,93% poparcia, W tradycyjnie lewicowym Sosnowcu wygrał w I turze
członek SLD Kazimierz Górski przy poparciu 51,68%.
Absolutnym rekordzistą w skali kraju został kandydat LiD, członek SLD, Witold
Liszkowski (38 lat). Ubiegając się o ponowny wybór na wójta gminy Puńsk (woj.
podlaskie), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przedsiębiorcza Gmina
otrzymał poparcie na poziomie 97,14% głosów43, wszystkie mandaty radnych obsadził jego komitet wyborczy.
W wielu miastach kandydaci LiD rywalizowali w II turze. Największy sukces ugrupowanie osiągnęło w Zielonej Górze gdzie kandydat LiD, członek SLD Janusz Kubicki,
w II turze zmierzył się z Bożenną Bukiewicz z PO. W I turze kandydat centrolewicy
otrzymał 32,1% głosów, zaś jego przeciwniczka 39,24%. W II turze kandydat centrolewicy zwyciężył otrzymując poparcie 53,09% głosów. Warto dodać, że kandydat LiD
cieszył się początkowo znikomym poparciem a wśród polityków lewicy był osobą
nieznaną. Być może brak „obciążenia doświadczeniem”, młody wiek (37 lat), były
przyczyną sukcesu kandydata. W Chełmie Agata Fisz z komitetu „Postaw na Chełm”
popierana przez LiD, wygrała w II turze z dotychczasowym prezydentem Krzysztofem
Grabczukiem z komitetu „Razem dla Chełma” otrzymując 50,83% głosów. W I turze
na Agatę Fisz zagłosowało 33,59%. głosujących, a na jej przeciwnika 34,53%.
LiD przegrał w województwie łódzkim wybory na burmistrzów i prezydentów
w gminach dużych i miastach na prawach powiatu. Łącznie w tym województwie
LiD zgłosił 30 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów z tego czterech
uzyskało mandaty44.
W Wielkopolsce na 28 oficjalnie zgłoszonych przez LiD kandydatów na wójtów
burmistrzów i prezydentów jedynie 3 uzyskało mandaty. Nie mniej sukces odnieśli
niektórzy kandydaci wspierani przez LiD. Kandydat na prezydenta Konina z ramienia LiD, Kazimierz Pałasz pokonał w II turze Małgorzatę Waszak z PO otrzymując
56,04% poparcia. W I turze na Pałasza zagłosowało 45,56% biorących udział
43

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp.html?instytucja=200904-WBP.
PKW, Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wg komitetów wyborczych
(w podziale wg województw, Warszawa , 27.11.2006 r., http:/www.pkw.gov.pl.
44
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w głosowaniu, na jego przeciwniczkę – 20,76%. W Gnieźnie kandydat LiD, Jacek
Kowalski, wygrał w II turze z Jaromirem Dzielem z PO otrzymując 64,07% głosów.
W I turze na Jacka Kowalskiego zagłosowało 41,27%. biorących udział w głosowaniu,
a na jego kontrkandydata 24,73%. W Pile dotychczasowy prezydent Zbigniew Kosmatka z KW Wyborców Zbigniewa Kosmatka „Razem Dla Piły”, popierany przez
centrolewicę, zwyciężył z Rafałem Zdzierelą z PO uzyskując 56,09% głosów.
W I turze na Kosmatka oddano 46,16% głosów, a na jego przeciwnika 23,59%.
Dobre wyniki otrzymali kandydaci LiD w województwie śląskim, gdzie koalicja
oficjalnie wystawiła 27 kandydatów w wyborach na wójtów burmistrzów i prezydentów z czego 5 otrzymało mandaty45. W Dąbrowie Górniczej kandydat LiD, Zbigniew
Podraza (członek SLD) rywalizował w II turze ze Zbigniewem Meresem z PO.
W I turze wyborów kandydat centrolewicy otrzymał 27,86% głosów, a jego przeciwnik 24,73%, w II turze na Zbigniewa Podrazę padło 53,03% głosów. W Mysłowicach
Grzegorz Osyra z KWW „Nowe Mysłowice”, popierany przez koalicję „Lewica
i Demokraci” zdobył 50,83% głosów i wygrał w II turze z Edwardem Lasokiem
z KWW „Samorządowe Porozumienie Mysłowic” . W I turze Osyrę poparło 43,49%
głosujących, a jego kontrkandydata 42,75%.
W Kędzierzynie-Koźlu (opolskie) kandydat LiD, Wiesław Fąfara, wygrał w II turze wyborów z Robertem Węgrzynem z PO otrzymując 67,33% poparcia. W I turze
na kandydata centrolewicy oddano 45,55% głosów, na jego przeciwnika 22,5%46.
W Starogardzie Gdańskim Edmund Stachowicz z KW Wyborców Edmunda Stachowicza, popierany przez koalicję „Lewica i Demokraci” wygrał w II turze ze Sławomirem Neumannem z PO otrzymując 58,3% głosów. W I turze Stachowicz otrzymał
34,6%. głosów, a jego przeciwnik 17,91%. We Włocławku kandydat na prezydenta
z ramienia LiD, Andrzej Pałucki wygrał wybory w II turze otrzymując 53,54% głosów. W I turze otrzymał 29,02% głosów a jego przeciwnik Władysław Skrzypek z KW
„Włocławska Wspólnota Samorządowa” 39,46%. Widać zatem, że kandydatowi
centrolewicy udało się odrobić ponad 10% straty.

45
PKW, Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wg komitetów wyborczych
(w podziale wg województw, Warszawa, 27.11.2006 r., http:/www.pkw.gov.pl.
46
W tym przypadku interesujące jest, że obaj kandydaci dostali w obu turach bardzo podobną liczbę
głosów. W. Fąfara I – 8284 i II 8364 a R. Węgrzyn I – 4092 i II – 4058. Kandydat PO dostał mniej głosów
niż w I turze.
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PODSUMOWANIE
Wyniki wyborów należy uznać dla koalicji LiD za umiarkowanie dobre. Ugrupowanie w skali kraju zdobyło 42 wójtów, burmistrzów i prezydentów, mandaty radnych
uzyskało 1891 kandydatów. W sejmikach LiD zdobył 66 mandatów, w radach powiatów 468, w gminach 1357. W kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców na 154 kandydatów koalicji na wójtów i burmistrzów 26 wygrało wybory (dla porównania w PO
na 124 kandydatów w tej kategorii mandaty zdobyło 11)47. W wielu miejscowościach
wygrali kandydaci wspierani przez lewicę, w których partie tworzące LiD nie wystawiły własnych list lecz uczestniczyły w budowie lokalnych komitetów. Trudno jest
zatem stwierdzić ile mandatów kontrolują w radach ugrupowania tworzące LiD, gdyż
one same mają problemy z ich policzeniem. Dość zabawnym przykładem jest informacja umieszczona na stronie internetowej UP o powołaniu koalicji LiD w wyborach
uzupełniających do Senatu w związku z utratą mandatu przez Elżbietę Gelert z PO
ponieważ „została wybrana na prezydenta Elblaga”48. W rzeczywistości prezydentem
i to w I turze został kandydat LiD, a była senator z PO została radną. Można wybaczyć taką pomyłkę w przypadku radnego, lecz nie w przypadku kandydata własnego
komitetu na funkcje prezydenta miasta tej wielkości.
Badania opinii publicznej po wyborach potwierdziły tezę, że LiD stał się trzecią
siłą polityczną. W prestiżowych wyborach Prezydenta Warszawy można przypuszczać, że to poparcie udzielone przez Marka Borowskiego w II turze umożliwiło
zwycięstwo kandydatce Platformy Obywatelskiej. W porównaniu z pozycją zajmowaną przez partie lewicowe w radach gmin, powiatów a zwłaszcza sejmikach
wojewódzkich po wyborach 2002 roku zaobserwować można spadek poparcia. Nie
mniej w porównaniu z wynikami wyborów parlamentarnych 2005 roku lewica
utrzymała stan swojego posiadania, nie dała się zmarginalizować, co w konsekwencji daje jej szansę na przyszłość. Jacek Raciborski uważa, że sukces centrolewicy
polega na sprawdzeniu się formuły koalicji, do której „Partia Demokratyczna przyniosła w wianie istotne korzyści wizerunkowe” oraz na tym, że „koalicja centrolewicowa uzyskała wielki potencjał koalicyjny”49. W środowiskach działaczy partii
tworzących LiD mówi się raczej o kontynuacji szerokiego porozumienia a nie budowie partii politycznej50. Po wyborach zapowiedziano utworzenie wspólnych klubów
47

PKW, Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wg komitetów wyborczych
(w podziale wg województw, Warszawa , 27.11.2006 r., http:/www.pkw.gov.pl.
48
Rada Krajowa w Wąsowie, http://www.uniapracy.org.pl/?p=1&a=108, 12.12.2006 r.
49
J. Raciborski, Bezpartyjność nie jest cnotą, „Rzeczypospolita” z 14 listopada 2006.
50
Zob. wypowiedzi Jerzego Szmajdzińskiego umieszczone na stronie internatowej http://www.sld.
org.pl z 21.11.2006 – Polityka to gra zespołowa, 30.11.2006 r. - Chcemy rozwijać jak najszerszą formułę
LiD.
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radnych Lewicy i Demokratów51. W stanowisku przyjętym przez Zarząd Krajowy
SDPL zwraca się uwagę na to, że w wielu miejscach „w efekcie lokalnych, ambicjonalnych konfliktów nie udało się wystawić wspólnych list pod szyldem LiD” co miało
wpływ na gorszy wynik. W podobnym tonie w kwestii konfliktów między koalicjantami w trakcie kampanii wypowiadał się lider SLD Wojciech Olejniczak twierdząc,
że „tam gdzie były kłótnie, osobne listy, centrolewica przegrywała”52. Rzeczywiście
nie doszło do szerokiego porozumienia całej lewicy i centrum i prawdopodobnie do
niego w najbliższym czasie nie dojdzie, gdyż głoszone po wyborach stanowiska
polityków potwierdzają podział na co najmniej dwie formacje centrolewicową i lewicową lub też lewicy umiarkowanej i lewicy radykalnej.

SUMMARY

Center-left and left wing parties
in the local government election in 2006

BEFORE THE LOCAL GOVERNMENT election in 2006 parties of the Polish left wing were
going to sing an agreement, which would give them a chance for a favorable result in the
election. Similarly to the past years, each party became divided into those who support the
idea of a wide coalition of left wing and central wing parties and the advocates of a pure left
wing coalition. In the effect a coalition, which core was formed by the Democratic Left Alliance (SLD), Social Democracy of Poland (SdPL), Labor union (UP), Democratic Party –
demokraci.pl, was created as a drive towards central - left party. Own independent lists were
issued by the Polish Labor Party (PPP) supported by minor parties that insist on creating
pure left wing coalition and denying that some parties, like SLD have true left affiliation.
The article presents the process of making the mentioned agreements and results achieved
by each party in the local government election. Author concentrates on results in the local
assemblies and competition of candidates supported by left wing parties in running for the
post of mayor or president. In the author’s opinion we may say that the left wing achieved
a moderate success in the election, which boils down to remain as the third power on the
political scene and the chance to continue cooperation in the coalition of The Left and The
Democrats.
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SLD, SDPL, PD i UP utworzą wspólne kluby radnych, http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art
id=11151&pid=18&ret id=16&rsid=3, 21.11.2006 r.
52
Olejniczak: Lewica i Demokraci to dobry szyld, http://www.sld.org.pl/index.php?view=1&art
id=11336&pid=18&ret id=16&rsid, 05.12.2006 r.
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JEDNĄ Z CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych jest jednoczesne występowanie zjawisk globalizacyjnych (unifikacyjnych)
oraz decentralistycznych, odmasawiających życie polityczne i społeczno-gospodarcze, do których należy m.in. samorządność. Globalizacja nie oznacza dążenia do
tworzenia wewnętrznie jednorodnej Europy. Ujawnia się ona w rozwiązaniach
gospodarczych przekraczających granice poszczególnych państw, w transferze
techniki i technologii, migracji ludności, uniwersalizacji wartości kulturowych
i zachowań społeczno-politycznych, poświęceniu przez polityków i społeczeństwa
coraz większej uwagi sprawom dotyczącym całej Europy, w powstawaniu różnych
instytucji i organizacji międzynarodowych, umacnianiu się znaczenia prawa międzynarodowego. Decentralizacja z kolei, wiąże się z rozwojem lokalnym, z dążeniem
wspólnot lokalnych do osiągania wysokiego stopnia samostanowienia i niezależności; jest procesem prowadzącym do odwrotu od społeczeństwa masowego1.
Samorząd zajmuje szczególne miejsce w rzeczywistości społeczno-politycznej
i gospodarczej Polski. Pojęciem tym określa się najczęściej ustalony prawem zakres
kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami, samodzielne i niezależne zawiadywanie swoimi sprawami w zakresie administracji państwowej (publicznej), a także
samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym2.

1
Por. E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996;
A. i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996; Społeczeństwo informacyjne.
Istota. Rozwój. Zadania, Warszawa 2006.
2
Por. Słownik samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Lublin 1997; Samorząd w Polsce. Istota,
formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 1998.
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Przed samorządem stawiano nieraz w dziejach Polski ważne zadania cywilizacyjne,
m.in. miał on wyzwalać inicjatywę, zachęcać do aktywności społeczności lokalne,
budzić czynem i dobrą organizacją pracy naród do odbudowy państwowości; miał
zachęcać do pracy nad organizowaniem życia gospodarczego i umysłowego, z całą
bezwzględnością zwalczać apatię na rzecz aktywizmu społecznego, wiązać ośrodki
terytorialne w jedną całość. Idee samorządności w Polsce były znane i realizowane
od zarania kształtowania się państwowości3. Na przestrzeni wieków zmieniły się jego
formy i zakres. W średniowieczu i w XIX w. samorządność doprowadziła do silnych
separatyzmów politycznych i społeczno-gospodarczych. Do końca XVIII w. silne
odrębności wyróżniały: Pomorze Gdańskie, Mazowsze, Małopolskę, Śląsk, Wielkopolskę oraz Pomorze Zachodnie; a w ramach tego podziału funkcjonowały dalsze
odrębności lokalne. Czynnikami łączącymi społeczności funkcjonujące w tych
podziałach były: 1. Wspólny język, 2. Wspólna nazwa kraju – Polonia (Polska),
3. Wspólna Ojczyzna, 4. Jedna organizacja kościelna, 5. Świadomość przynależności
kulturowej (a w tym wartości kultury politycznej) do większej całości jaką było
państwo – Polska. W XIX i na początku XX w. separatyzmy były konsekwencją
polityki państw zaborczych; czytelne stały się one po odzyskaniu przez Polskę niepodległości; wystąpiły wtedy wielkie trudności unifikacyjne tak w sferze społeczno-gospodarczej, jak w życiu politycznym i kulturalnym; w celu likwidacji separatyzmów pozaborowych wyznaczono ważne zadanie samorządowi terytorialnemu jako
nowej formie życia społeczno-gospodarczego i politycznego4. Ruch samorządowy
spotkał się z akceptacją szerokich kręgów społeczeństwa pozaborowego; przyczynił
się w istotnej mierze do aktywizacji działalności społecznej, co było wielce istotne
z punktu widzenia kształtowania świadomości lokalizmu oraz polskich relacji
narodowych i państwowych; ważną rolę w tym względzie odegrały instrumenty
oświatowe5. Doświadczenie to wykorzystano też po II wojnie światowej, w warunkach
integracji terytorialnej związanej z przesunięciami granicznymi, a zwłaszcza odzyskaniem ziem nad Odrą i Bałtykiem, które uległy w XIX i na początku XX w. silnej
germanizacji. Wystąpiło w tym względzie emocjonalne dowodzenie polskości tych
ziem; regionalizmowi wyznaczano w związku z tym zadania typu dowodzenia słowiańskości czy polskości poszczególnych ziem; pojawiły się w tym różnego rodzaju

3

Por. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.
W. Kołodziej, O potrzebie rehabilitacji regionalizmu w dobie współczesnej, „Studia Małopolskie”
1997, nr 1, s. 9–20; A. Chodubski, Samorząd lokalny jako zjawisko cywilizacyjne odwrotu od społeczeństwa masowego, [w:] Samorząd gminny w Polsce, red. B. Nawrot i J. Pokładecki, Poznań 1999.
5
Por. A. Chodubski, Wyzwania edukacyjne wobec kształtowania się współczesnego ładu globalnego,
„Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2002, nr 2, s. 7-24.
4
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wypaczenia; ich naprawy podjęto się po 1957 r., kiedy to podniesiono problem
rzetelnych badań naukowych6.
Współcześnie w warunkach kształtowania nowego społeczeństwa europejskiego
i stawiania pytań dotyczących tożsamości kulturowej poszczególnych narodów
i państw, dużą wagę przywiązuje się do upodmiotowienia społeczności lokalnych
oraz rozbudowy instytucji samorządowych. Idee samorządowe silnie powiązane są
z kulturą polityczną poszczególnych narodów i państw7. W rzeczywistości polskiej
znamienne są jako podstawowe komponenty tej kultury: 1. Przywiązanie do wartości katolicyzmu; 2. Opowiadanie się za ideałami demokratyzmu; 3. Posługiwanie się
w działaniu zachowaniami romantycznymi; 4. Wykorzystanie w działaniu idei
anarchizmu; 5. Opowiadanie się za ideami postępu cywilizacyjnego. I odpowiednio
z cech tych wypływają idee samorządowe: 1. Odwoływanie do lokalnej tradycji
sprawowania władzy; 2. Nadanie wysokiej rangi symbolice (herbom, sztandarom,
budowanie pomników upamiętniających bohaterskie walki, zmagania itp.); 3. Sprawowanie władzy przy udziale szerokich kręgów społecznych (m.in. rozwiązywanie
niektórych kwestii społeczno-gospodarczych i politycznych na wiecach, sejmikach
obywatelskich); 4. Stosowanie w rządzeniu niekonwencjonalnych form wprowadzania władzy; 5. Powierzanie władzy nierzadko wielkim indywidualnościom (często
nieposiadającym wykształcenia i przygotowania zawodowego do pracy w aparacie
władzy); 6. Przywiązywanie dużej wagi do podejmowania różnych akcji społecznogospodarczych i politycznych; przedkładanie działalności akcyjnej nad długofalowość
realizacji celów i zadań; 7. Posługiwanie się w krytyce sprawowania władzy samorządowej mechanizmami anarchizującymi życie społeczno-polityczne; przedkłada
się w tym względzie partykularyzmy nad dobro ogółu; 8. Ukierunkowanie na przyswajanie wzorów zachodnioeuropejskich w zakresie rozwiązań gospodarczych, które
powszechnie uznaje się za nowoczesne, za wyrażające postęp cywilizacyjny; 9. Przywiązywanie dużej wagi do rozwoju regionalnego życia kulturalnego, a w tym tworzenia muzeów obrazujących prehistorię i osiągnięcia kulturowe w różnych epokach
historycznych poszczególnych ziem; istotnym przejawem aktywności regionalnej
jest tworzenie lokalnego czasopiśmiennictwa; 10. Kształtowanie się megalomanii
i samouwielbienia regionalnego (lokalnego) oraz nierzadko pejoratywnego stosunku
do innych regionów czy społeczności lokalnych.
Polskie idee samorządowe są ważnym elementem składowym cywilizacji zachodnioeuropejskiej; w pełni przekonują o silnym upodmiotowieniu społeczności
lokalnych. W optyce stereotypów europejskich ujmowanych z pozycji rozwoju
6

Por. A. Chodubski, Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne, [w:] Spór o samorząd
gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005.
7
Por. Kultura polityczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Kosman, Poznań 1996.
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gospodarczego Polski nie spotykają się one jednak z pełną akceptacją społeczności
zachodnioeuropejskich; wskazuje się często na polską niegospodarność (niem.
„polnische Wirtschaft”), ksenofobie, „słomiany zapał”, skłonności anarchiczne
w działaniu i zarządzaniu, konfliktowość społeczną.
Biorąc pod uwagę polską tożsamość kulturową, aspiracje i dążenia cywilizacyjne,
poziom rozwoju kulturowego (a w tym innowacyjność techniczną i poziom rozwoju
gospodarczego), kulturę polityczną, przekonywujące jest twierdzenie o przynależności Polski do kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej8. Obraz tożsamości kulturowej przekonuje, że Polacy wiążą się z Zachodem poprzez przyjęcie chrześcijaństwa,
przejęli też liczne wzory zachowań politycznych, prawnych, gospodarczych i oświatowo-kulturalnych. Na gruncie polskim przyswojone zostały osiągnięcia cywilizacji
greckiej i rzymskiej, które przyjmowano za pośrednictwem Europy Zachodniej.
Zauważa się, że państwo było przez społeczeństwo wytworzone9. Wysoko ocenia się
osiągnięcia ustrojowe Rzeczypospolitej, np. Antoni Chołoniewski, na początku XX w.
pisał o nich: „Polska zrealizowała maksimum wolności i swobód politycznych, jaki
dały się osiągnąć w granicach ówczesnych możliwości historycznych, a zarazem
wyprzedziła w rozwoju swym pod bardzo wielu względami o całe pokolenia, nieraz
o całe stulecia, współczesny sobie kontynent europejski. Już przed narodami zachodu
– stwierdza pisarz francuski Andre’ Lichtenberger – Polska na swym sztandarze
zapisała tolerancję, wolność indywidualną i dała przykład bogatej i prawdziwej
cywilizacji. To, co inne narody zdobyły dopiero w XIX a nawet XX wieku lub do
czego jeszcze dotychczas dążą, w Rzeczypospolitej Polskiej niejednokrotnie od
wieków było już wprowadzone i prawnie ubezpieczone”10.
Polacy aspirując do zdobywania wysokiej pozycji wśród narodów europejskich
przejmowały ich wzory edukacyjne, a w tym początkowo do XV w. niemieckie,
później włoskie i następnie francuskie. Swoisty kanon w wykształceniu stanowiły
studia odbywane za granicą; Polacy udawali się na studia na uniwersytety niemieckie,
później włoskie, francuskie; w czasie studiów odwiedzali też ośrodki słynące z bogatej historii oraz szczycące się ważnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Powszechnie były peregrynacje do Aten, Rzymu, Florencji, Paryża, miast holenderskich,
niemieckich; poznając tam nowoczesne rozwiązania społeczno-polityczne i gospodarcze przenosili je na grunt polski, co widoczne było tak w rozwiązaniach architektonicznych, rzemiośle, jak i uprawie roli.
8

Por. A. Chodubski, O tożsamości cywilizacji europejskiej, [w:] W kręgu cywilizacji europejskiej,
Toruń 1996; idem, Wartości globalne kultury europejskiej, [w:] Kultura polska w zintegrowanej Europie,
Toruń 2003, s. 10–38.
9
F. Koneczny, Polskie Logos a Ethnos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, Poznań 1991; A. Piskozub, Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995, s. 48–49.
10
A. Chołoniewski, Duch dziejów Polski, Warszawa 1919, s. 109.
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W kulturze politycznej powiązania polsko-zachodnioeuropejskie umacniała
polityka dynastyczna11. Władcy, jak wysocy urzędnicy i możni często zawierali
związki małżeńskie z przedstawicielami możnych rodów zachodnioeuropejskich;
niemal powszechne były związki zawierane przez książąt polskich z księżniczkami
niemieckimi. Księżniczki przybywające do Polski ze swą służbą dworską; a zatem
kucharze, ogrodnicy, lekarze, ludzie sztuki przybywali z Zachodu; wywierali oni
przemożny wpływ na kształt życia dworskiego; dzieci zrodzone z tych związków
wychowywane były najczęściej przez opiekunów i nauczycieli zachodnioeuropejskich; następstwem tej rzeczywistości był fakt, że pod koniec średniowiecza język
niemiecki zaczął wypierać język polski; w XVI w. charakterystyczne stało się oddziaływanie wzorów włoskich. W orszaku Bony Sforzy przybyło 345 osób; ich aktywność
stała się z jednej strony przedmiotem pełnej akceptacji, z drugiej zaś, surowej krytyki.
Przedstawiciele polskiej kultury formułowali nawet opinie: „Cokolwiek cywilizacji
mamy w Polsce, to wszystko naprawdę zawdzięczamy waszej ojczyźnie i wam uczonym (…) U was uczymy się szlachetnych umiejętności i wzorów cywilizacji (…) Za
waszych uczniów się uznajemy, was uważamy za naszych mistrzów i najlepszych
nauczycieli”12.
Inni zaś pokazywali w tym czasie włoskie przywary narodowe; krytykowali ich
przeintelektualizowanie („Włoch doktor”), zniewieścienie cywilizacyjne, skąpstwo
(„włoską hojność”), szafowanie obietnicami bez pokrycia, obojętność na ludzką
niedolę, a nade wszystko styl kuchni i stołu oraz modę13.
Oddziaływanie innych państw na wartości polityczne polskie było tak dobrowolne,
jak i narzucone; np. o biurokracji jako głównym zjawisku ograniczającym samorząd
pisał historyk dziejów Feliks Koneczny: „Biurokrację zaszczepiły u nas dopiero rządy
zaborcze. Biurokracja była nieznana polskiej umysłowości, niezrozumiała, wręcz
niepojęta. Polska szkoła rządzenia polegała na rozbudzeniu ducha obywatelskiego,
a pruska, austriacka i rosyjska na tłumieniu go; Polską rządzili obywatele, państwami
zaborczymi biurokraci. Umysłowość polska jest zaś tego rodzaju, że żadną miarą nie
można wysunąć dla siebie nic dobrego, choćby z najlepszego systemu biurokratycznego. Wszystkie najlepsze chęci biurokracji marne są w Polsce, z góry skazane na
zmarnowanie”14.
Polskie idee samorządowe wypracowane w średniowieczu i czasach nowożytnych
stały się przedmiotem uwagi wielu państw w XVIII w., w okresie przeprowadzania

11
A. Chodubski, Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, [w:] Meandry cywilizacyjne,
kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1996, s. 44–46.
12
A. Chodubski, Z dziejów kontaktów polsko-włoskich, „Przegląd Polonijny” 1992, nr 4, s. 156.
13
H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965, s. 61.
14
F. Koneczny, op.cit., t. 2, s. 230.
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w wielu państwach reform ustrojowych15. Dla wielu polityków ustrój Polski stanowił
swoistą łamigłówkę; polskie rozwiązania polityczne nie pasowały do znanych im
teorii państwowych; kraj nazywał się Rzeczypospolitą, a posiadał króla; król pochodził z wyboru, jego uprawnienia były określone i ograniczone; przedmiotem uwagi
były takie instytucje, jak wolna elekcja czy liberum veto. Oceniając je z perspektywy
czasu zauważono, że zbyt rygorystyczne stosowanie zasady większości prowadzi
najczęściej do despotyzmu, natomiast przestrzeganie zasady jednomyślności nie
musi oznaczać pogrążenia się w anarchii. Charakterystyczną ocenę tej rzeczywistości zawarł poeta niemiecki Fryderyk Schiller w utworze Demetrius:
Mówcie mi – większość!
Cóż to jest większość? Większość to głupota
Rozum był zawsze w mniejszości…
Państwo, gdzie rządzi większość i głupota
Prędzej czy później musi upaść16.
Idea weta ma swą wymowę również w dobie współczesnej; np. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, pięć mocarstw posiada prawo weta; zasada jednomyślności funkcjonuje jako modus procedendi w pracach parlamentu europejskiego17.
Polskie idee samorządowe czasów średniowiecznych i nowożytnych były istotną
zachętą do osiedlania się na ziemiach polskich obcokrajowców, opuszczających swe
ojczyzny ze względu na panujące stosunki polityczne, społeczne, religijne; zwłaszcza
dużo obcokrajowców osiedliło się w Polsce w okresie reformacji i kontrreformacji;
byli wśród nich zwłaszcza przedstawiciele Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Niemiec; do połowy XVII w. władze państwowe i Kościół nie przeciwstawiały się
temu osadnictwu; obcokrajowcy aktywnie włączali się w rozwój życia społeczno-ekonomicznego; ich dziełem stała się w ważnej mierze przebudowa ekonomiczna
Polski w XVI–XVII w.; przywiązywali oni też istotną wagę do rozwoju oświaty
i kultury18. Dbali o zagwarantowanie sobie autonomii w zakresie rozwoju własnej
religii, oświaty, wymiaru sprawiedliwości. Na autonomie tę uzyskiwali zgodę zarówno
władz miejskich, jak i państwowych; wysokim stopniem zorganizowania wyróżniali
się m.in. Ormianie, którzy obecni byli na ziemiach polskich od XI w.19

15

A. Piskozub, op.cit., s. 50.
Z. Wójcik, Liberum veto, Kraków 1992, s. 67.
17
Ibidem, s. 71.
18
Por. J. Tazbir, Państwo bez stosów, Warszawa 1967; Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury
polskiej XVI–XVII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989.
19
A. Chodubski, Główne ogniwa kontaktów polsko-ormiańskich do początku XX w., Warszawa
1989.
16
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Idee samorządności mniejszości narodowych w Polsce mają swą istotną wymowę
współcześnie. Poszczególne społeczności mniejszościowe posiadające swe struktury
organizacyjne; głównie są to koła i towarzystwa aktywności społeczno-kulturalnej20.
Idee samorządności realizowały liczne miasta; jednym z nich był Gdańsk21. Idee
te przyciągały licznych obcokrajowców; m.in. pisał o rzeczywistości społeczno-politycznej panującej w mieście Włoch bernardyn Bonifacio Giovanni Bernardino
markiz d’Oria, który przekazał mu bogaty księgozbiór, który dał podwaliny pod
bibliotekę publiczną, zachęcając do osiedlenia się w mieście innych Włochów:
„Największą miałbyś tu wolność życia, wedle swej myśli i upodobania, także pisania
i publikowania. Nikt tu nie jest cenzorem. Miałbyś ludzi, którzy by cię miłowali
i bronili (co winno ci być szczególnie miłe), którzy podzielają z tobą wspólną
sprawę”22.
Realizacja idei samorządowych w Polsce zwanej Rzeczypospolitą szlachecką
odbywała się w oparciu o tradycję nawiązującą do republiki rzymskiej, gdzie formalnie równi członkowie, dążyli do zdobycia dla siebie wyłącznego wpływu na bieg
spraw państwowych i ekonomicznych; równocześnie w łonie stanu szlacheckiego
toczyła się walka między uzyskującą coraz większe znaczenie średnią szlachtą
a możnowładcami. Szlachta odegrała przemożną rolę w kształtowaniu się samorządności polskiej. Sejmiki ziemskie, jako organy szlacheckiego samorządu, odgrywały
poważną rolę; decydowały o wielu sprawach lokalnych, uchwalały lokalne ustawy
(lauda), wybierały posłów na sejmy.
Szlachtę jako społeczność o specyficznych cechach na tle innych grup społecznych
w Europie charakteryzuje się m.in. „Szlacheckość to typ człowieka niezależnego
moralnie, odpowiedzialnego przede wszystkim przed samym sobą, o jednolitym
sumieniu, o rodzinnej organizacji społecznej, o przychylnej postawie wobec innych
narodów”23.
Kontrowersje budzi wśród polskich idei samorządowych kategoria tolerancji
religijnej. Z jednej strony zauważa się, że Polacy są bardzo silnie związani z katolicyzmem, z drugiej zaś postrzega się wysoką tolerancję religijną w Polsce; tolerancję
tę postrzega się jako oddziaływanie na Polskę przeobrażeń reformacyjnych dokonujących się w Europie Zachodniej. Podkreśla się również, że pod wpływem zwycięstwa
20

Por. A. Chodubski, O źródłach konfliktów współczesnej emigracji polskiej, [w:] Konflikty społeczne
w procesie transformacji systemowej, red. K. Piątek, Toruń 1996; idem, Emigracja polska w warunkach
realizacji procesu integracji ogólnoeuropejskiej, [w:] Polityka społeczna w drodze do Unii Europejskiej,
red. K. Piątek, Włocławek 1997.
21
A. Chodubski, Gdańsk w dziejach polskiej cywilizacji, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni” (Toruń)
1996, z. 2, s. 19–28.
22
H. Barycz, op.cit., s. 60.
23
A. Górski, Ku czemu Polska szła, Warszawa 1919, s. 308–309.
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kontrreformacji historia Polski zmieniła się w „beztreściowe trwanie”; stan ten np.
Jan Stachniuk nazwał w swej pracy „dziejami bez dziejów”24. Zjawiska towarzyszące
przemianom religijnym w XVI–XVII w. imponowały Zachodowi. W XVIII w.
ścieranie się idei tolerancji z fanatyzmem religijnym powodowało rodzenie się tendencji ograniczających samorządność niektórych grup wyznaniowych i narodowościowych. Wyraźnie zakończyło się w stosunku do ludności żydowskiej. Od 1764 r.
zaczęto ograniczać pozycję ekonomiczną Żydów polskich. Tzw. sejm czterech prowincji zniósł ogólnokrajowy samorząd żydowski; a następnie ograniczono prawo
osiedlania się Żydów w miastach oraz prawo zajmowania się przez nich handlem
i rzemiosłem.
Zwycięstwo kontrreformacji postrzega się jako proces zgubny dla polskiej samorządności, zwłaszcza z punktu widzenia przemian cywilizacyjnych; spowodowała
kontrreformacja stagnację w postępie intelektualnym. Polska usytuowała się na
marginesie rozwoju kultury europejskiej25; nie wnosiła nowych wartości do tożsamości europejskiej, a nierzadko bezkrytycznie przyjmowała wzory zachodnie.
W obliczu kryzysu ustrojowego zwracała się nawet do myślicieli zachodnioeuropejskich o rady dotyczące przebudowy społeczno-politycznej państwa. W 1771 r. na
zamówienie Polaków Jan Jakub Rousseau napisał traktat Uwagi nad rządem polskim
oraz nad odmianą czyli reformą onego projektowaną. Powszechną rzeczywistością
było przedkładanie dzieł myślicieli zachodnich nad autorów polskich. Przejmowanie
wzorów społeczno-politycznych z Zachodu ograniczało idee polskiej samorządności,
a nierzadko je anarchizowało.
W optyce Zachodu Polacy, jak i wszyscy Słowianie, charakteryzują się wrodzonymi
skłonnościami do anarchii oraz brakiem zmysłu państwowego; słowiańskie tradycje
to: wrodzone umiłowanie wolności i ściśle z tego wynikające skłonności do samorządu w życiu publicznym, jako przeciwieństwo wszelkiego despotyzmu czy absolutyzmu władców i w ogóle władzy państwowej26. Zjawiska te postrzegali też nieraz
przedstawiciele Słowian, m.in. Aleksander Hercen pisał: „Ludy słowiańskie nie lubią
ani idei państw, ani idei centralizacji. Lubią żyć w rozrzuconych po kraju wspólnotach, których chętnie broniłyby przed wszelką ingerencja rządową. Nienawidzą stanu
żołnierskiego, nienawidzą policji”27.
Idee polskiej samorządności były przedmiotem różnych interpretacji po upadku
Rzeczypospolitej; często wskazywano na nie jako główną przyczynę tego upadku;
wskazywano, że samorząd był źródłem polskiej anarchii i zacofania; zauważono też,
że upadek Polski był wynikiem jej słabości militarnej na tle państw ościennych.
24
25
26
27

Por. J. Stachniuk, Dzieje bez dziejów, Warszawa 1939.
A. Piskozub, op.cit., s. 53–55.
Ibidem, s. 26.
A. Hercen, Eseje filozoficzne, Warszawa 1966, s. 272–273.
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Odejście od tradycji samorządowych nastąpiło w okresie Księstwa Warszawskiego.
Konstytucja wprowadziła ustrój monarchiczny, w którym panujący otrzymywał
absolutną prawie władzę; centralistyczne były rządy urzędnicze, przy zachowaniu
niektórych form reprezentacyjnych. Po kongresie wiedeńskim (1815 r.) do I wojny
światowej idee samorządowe Polaków dawały o sobie znać w czasie zrywów niepodległościowych, w aktywności życia polonijnego; miały one charakter ograniczony,
uzależniony od władz okupacyjnych bądź władz kraju osiedlenia. Samorządność
zastąpiona została biurokracją; ważnym ogniwem polskości był katolicyzm, który
wyrażał się tak w uczestnictwie w życiu religijnym organizowanym przez Kościoły,
jak też w przestrzeganiu takich wartości, jak: martyrologia służąca narodowi i państwu,
uznawanie fatum w życiu jednostki i społeczeństwa, przywiązywanie dużej wagi do
uznawania emblematów i symboli narodowych, organizacyjnych itp.
Utrata niepodległości splotła się z ujawnianiem się nowego prądu umysłowego
w Europie, zwanego romantyzmem. Prąd ten wysoko podnosił idee walki niepodległościowej, rewolucyjnej, działalności niekonwencjonalnej bohaterstwa, indywidualizmu, poświęcania się jednostki w imię dobra ogólnospołecznego i ogólnonarodowego. Idee te stały się swoistym substytutem działań samorządowych; w nich
zawierał się bunt przeciw władzom zaborczym, nieposłuszeństwo polityczne wobec
polityki wynarodowienia; realizacja idei tych doprowadziła do powstań narodowych
(listopadowego, 1846, styczniowego, rewolucji 1905 r.). W walce niepodległościowej
uzewnętrzniły się różne przejawy samorządności; duży zasięg miały one zwłaszcza
w czasie powstania styczniowego; powstały wtedy podziemne komitety, samorządy,
wydawano emblematy itp.
W walce niepodległościowej wysoko wyniesiono hasła: wolności, równości, braterstwa; widniały one na sztandarach walki w czasie Wiosny Ludów. Hasła te szeroko
znane były w Europie i świecie. Polacy uczestniczyli niemal we wszystkich ruchach
rewolucyjnych XIX i początku XX w. Uczestniczyli pod nośnymi hasłami walki „za
wolność naszą i waszą”; powszechnie powiadali się za popieraniem wszelkich ruchów
niepodległościowych w świecie, za ideałami demokracji, postępu cywilizacyjnego
we wszelkich przejawach życia.
W II połowie XIX i na początku XX w. w warunkach szybkiego rozwoju kapitalizmu i szerzenia się idei pozytywizmu Polacy dali się poznać w świecie jako odkrywcy,
ludzie opowiadający się za postępem nauki, techniki, za rozwojem oświaty28. Idee
samorządowe stały się nośne w tworzeniu działalności organizacji zawodowych,
oświatowych, kulturalnych itp. Organizacje te tworzono zarówno na ziemiach polskich, jak i na emigracji.
28

Por. Encyklopedia odkryć i wynalazków, red. B. Orłowski, Z. Płochocki i Z. Przyrowski, Warszawa
1979; Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków, red. J. Borowiec, Warszawa 1996.
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Nowe zadania postawiono przed samorządnością po I wojnie światowej. Uznano,
że samorząd terytorialny jest najlepszą metodą wychowania społecznego. Od 1924 r.
ideę realizowano przez hasło „Każda prowincja – jednakowe szanse rozwoju”; do
realizacji idei włączono szkolnictwo. W 1926 r. opublikowano na łamach „Polskiej
Oświaty Pozaszkolnej” program polskiego regionalizmu29.
Po II wojnie światowej idee samorządu funkcjonowały w ograniczonym zakresie;
wykorzystywane były instrumentalnie do realizacji polityki centralistycznej państwa;
ważkie zmiany zaszły w tym względzie po 1989 r. 8 marca 1990 r. została uchwalona
ustawa o samorządzie terytorialnym, która zapoczątkowała proces przywracania
instytucji samorządu terytorialnego. Odtwarzanie struktur samorządowych i wyposażanie ich w odpowiednie kompetencje przebudowy wewnętrznej struktury państwa, określenia precyzyjnego realizowania między organami administracji rządowej
i samorządowej; wyposażenia tej ostatniej nie tylko w odpowiednie kompetencje
i żądania, ale także w potrzebne na ich realizację środki materialne (mienie komunalne, finanse gmin) czy też przekonania mieszkańców, że o pewnych sprawach
mogą decydować sami. Problem regionalizacji kraju stał się przedmiotem burzliwych
dyskusji30.
Idee samorządu i ich odtwarzanie wiąże się ściśle z przemianami ogólnoświatowymi i europejskimi; zauważa się, że zasada większości, która była podstawową
regułą ostatnich stuleci i legitymizowała większość zjawisk i procesów społecznopolitycznych oraz gospodarczych staje się coraz wyraźniej anachroniczna. Powszechnie zauważa się rozwój procesów dekoncentracji i decentralizacji, z którymi wiąże
się rozszerzanie się regionalizacji. W niektórych państwach Europy Zachodniej
tożsamość regionalna jest równie silna jak państwowa czy narodowa. Wskazuje się,
że w Europie istnieje możliwość utworzenia 50–60 regionów, mających oparcie na
swoistości gospodarczej, tradycji historycznej, odrębności etnicznej, językowej
a nawet religijnej. W ten sposób Europa państw uległaby przekształceniu w Europę
wspólnot lokalnych.
W ostatnich latach problemami regionalizacji europejskiej zajmuje się Rada
Europy; struktury regionalne odwołujące się do wspólnych tradycji i korzeni
w społecznościach szerszych niż region czy państwo określa się mianem euroregio-

29
E. Massalski, Uwagi o regionalizmie, „Ziemia” 1928, nr 22; A. Chodubski, O renesansie lokalizmu,
„Zeszyty Chojnickie” 1997, nr 1/15, s. 9–18; idem, Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, „Pieniądze
i Więź. Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1, s. 18–29.
30
Por. Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Toruń 1995;
B. Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2005.
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nów; euroregiony nie mają osobowości prawnej; ich tworzenie jest wyrazem oddolnej inicjatywy społeczności lokalnych31.
Współcześnie w warunkach realizacji idei jednoczącej się Europy i polskich
aspiracji do pełnoprawności wśród państw Unii Europejskiej istnieje konieczność
dokonania wielu reorganizacji gospodarczych, jak i społeczno-politycznych w Polsce;
jednym z ważnych zadań wiążących się z polskim „wejściem do Europy” jest dostosowanie polskiego prawa do jednolitych norm, obowiązujących w całej, jednoczącej
się Europie. Powszechnie zauważa się, że włączanie się Polski do struktur zjednoczonej Europy wskazuje na kompleksową odbudowę dawnych polskich tradycji,
w których Unia wspomagać będzie i ochraniać zarówno polską samorządność, jak
i polskie wolności obywatelskie32.
Idea integracji europejskiej ma w Polsce zdecydowanych zwolenników, jak
i wielkich przeciwników. Za „wejściem do Europy” opowiadają się szerokie kręgi
społeczeństwa zorientowane na przeobrażenia cywilizacyjne, świadome polskich
korzeni powiązanych z cywilizacją zachodnioeuropejską; przeciwne Unii są kręgi
społeczeństwa zorientowane na umacnianiu idei odrębności kulturowej narodu
polskiego; odwołujące się do niechlubnych kart przeszłości, a w tym zwłaszcza do
stosunków polsko-niemieckich.
Polskie idee samorządowe kształtowane na przestrzeni stuleci stanowią odbicie
tzw. polskiego charakteru narodowego; zawierają się one w pełni w standardzie
cywilizacji europejskiej; ich fundament wyznaczają: samorządność instytucji państwowych, wolności obywatelskie i Unia na zasadzie dobrowolności. Idee te w zależności od poziomu rozwoju stosunków dobrowolności. Idee te w zależności od
poziomu rozwoju stosunków gospodarczych, społeczno-politycznych i kulturalnych
uzewnętrzniają swój zakres, formy i możliwości realizacyjne. Współcześnie
powszechnie wskazuje się, że obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej jest
szansą najpełniejszego ich rozwoju.

31

Regiony transgraniczne w Europie: struktura, lokalizacja, cele, „Materiały i Dokumenty Kancelarii
Sejmu” 1993, nr 66; W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej,
Wrocław 1998.
32
A. Chodubski, Wartości globalne w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw lokalnych,
[w:] Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański i M. Stolarczyk, Katowice
2003, s. 43–59.
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SUMMARY

Polish self-government ideas and European uniﬁcation processes

THE ARTICLE INDICATES, that self-government occupies particular place in social, politic
and economic realities of Poland. This institution was put before many important civilization
tasks in history of Poland. Taking the initiative, encouragement for social activity, and
organization of economic and mental life was desired. Forms and range of self-governments
have changed within hundreds of years. In the middle ages in XIX age, self-government led
to strong political, social and economic separatism.
Nowadays, self-government is well informed on objectification of local communities.
Self-government ideas are a very important component of West European civilization. It
improved in a large measure the attitude towards foreigners, which resulted in them settling
down on Polish soil more freely.
It is emphasized, that modern self-government ideas are generated to a high degree by
unification processes which occur in Europe. In the transformation of social-economic order,
important task are being entrusted to local self-government. However, it is assumed, that the
power which is generating fundamental changes is scientific and technical progress, international law, tolerance in accordance which different cultural dissimilarity. Local communities especially arouse connection which given area, because of referring to tradition, customs,
ethnical and language autonomy.
In order of polish self-government tradition, as well as important place in whole Polish
political culture, appointed respect for:
1. Idea of freedom.
2. Internal solving of interest in particular local communities.
3. Unity.
These ideas are revealed in ensemble of cultural life and civilization conversion. From
1 may 2004, Poland is functioning in structure of European union and in important measure
it tries to fulfill these ideas. However, if we recognize development of two-polar world we
must take into consideration unification processes. This reality transmits new civilization
features to self-governments.
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SAMORZĄD LOKALNY W EUROPIE
ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

Reforma samorządowa podjęta na początku lat 90. XX wieku stanowiła znaczący
element transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Stanowiła bowiem nie tylko odejście od systemu rad narodowych wprowadzonego
według wzorców radzieckich, ale przede wszystkim ustanowienie wspólnot lokalnych
wraz z nadaniem im samorządu1. Słuszna jest uwaga Jerzego Kłoczowskiego2, iż
rozwój demokracji lokalnej jest najlepszym probierzem stanu demokracji w każdym
państwie. Państwa socjalistyczne przy całej frazeologii demokratycznej niszczyły
w sposób konsekwentny wszelkie formy samorządu społecznego, wszelkie formy
wspólnot niezależnych, zdolnych do realizowania własnych celów i posiadających
niezbędne do tego środki prawne czy materialne.
Reformy samorządowe oznaczały przełamanie pięciu monopoli charakteryzujących państwo realnego socjalizmu:
1. Monopolu politycznego opartego na zasadzie monopartii.
2. Zasady jednolitej władzy państwowej, oznaczającej monopol państwa,
w dziedzinie wszystkich spraw publicznych.
3. Monopolu własności.
4. Monopolu finansów publicznych.
1

Szerzej o wprowadzanych zmianach: B. Zawadzka, Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie
państw Europy Środkowej i Wschodniej 1989–1991, Warszawa 1992, s. 82 i n.; Systemy polityczne państw
Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, E. Pioskowik, Katowice 2005; Systemy polityczne
państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005; Ustroje państw
współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz, Lublin 2002; T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne
i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.
2
Por. J. Kłoczowski, Demokracja lokalna, [w:] Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Miszczuk, Lublin 1995, s. 41.
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5. Monopolu administracji publicznej3.
Jak zauważa Marek Barański4 demokratyzacja reżimu politycznego nie byłaby
możliwa bez rozwoju demokracji lokalnej będącej konsekwencją procesów decentralizacji władzy państwowej. Z drugiej strony rozwój demokracji lokalnej nie byłby
możliwy bez zmian ustrojowych w mikroskali społecznej.

1. KONSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDU LOKALNEGO
Art. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego z 1985 roku zawiera normę
o konieczności uznawania w prawie wewnętrznym państwa sygnatariusza zasady
samorządności lokalnej. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wprowadziły
przepisy o samorządowej strukturze systemu politycznego do ustaw zasadniczych5.
Kwestiom samorządu poświęcone są osobne rozdziały. We wszystkich omawianych
państwach (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Słowenia oraz Węgry) podstawową
jednostkę samorządową stanowią gminy.
§ 42 Konstytucji Republiki Węgierskiej określa, iż społeczności wyborców przysługuje prawo do samorządności lokalnej. Jednocześnie definiuje samorządność
lokalną jako samodzielne, demokratyczne prowadzenie lokalnych spraw publicznych
dotyczących społeczności wyborców, sprawowanie lokalnej władzy publicznej
w interesie ludności6.
Z kolei art. 100 ustawy zasadniczej Republiki Czeskiej stanowi, iż jednostki
samorządu terytorialnego są terytorialnymi społecznościami obywateli, które mają
prawo do samorządu7. W konstytucji znalazł się także przepis, iż gmina jest zawsze
częścią składową jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla.

3

Zob. J. Regulska, J. Regulski, Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej – sukcesy
i porażki, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia, red. J. A. Rybczyńska, Lublin 2000, s. 177 i n.
4
Por. Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1998, s. 7.
5
Małgorzata Stahl podkreśla, iż potrzeba „konstytucyjności” materii samorządu terytorialnego jest
w pewnej mierze rezultatem tradycji i roli samorządu jako podstawowej formy życia publicznego
w gminie, oraz ustrojowej pozycji samorządu w państwie. Za konstytucyjnym regulowaniem instytucji
samorządu terytorialnego przemawia także większa stabilność rozwiązań konstytucyjnych. Zob.
M. Stahl, Miejsce samorządu w państwie (problemy regulacji konstytucyjnej), [w:] Prawo państwowe.
Nowe koncepcje ustrojowo-prawne w pracach nad konstytucjami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej
Republiki Czesko-Słowackiej, red. T. Szymczak, Łódź 1994, s. 158.
6
Zob. § 42 Konstytucji Republiki Węgierskiej w brzmieniu z 24 sierpnia 1990 r.
7
Zob. art. 100 Konstytucji Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r.
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Podobnie stanowi art. 64 Konstytucji Republiki Słowackiej, iż gmina jest samodzielną terytorialną i administracyjną jednostką Republiki Słowackiej, jednoczącą
osoby, które mają na jej terytorium stały pobyt8.
Art. 136 Konstytucji Republiki Bułgarii deklaruje, iż gmina stanowi podstawową
jednostkę administracyjno-terytorialną, w której realizuje się samorząd lokalny9.
Z kolei art. 138 Konstytucji Republiki Słowenii stanowi, iż mieszkańcy Słowenii
korzystają z samorządu lokalnego w gminach i innych wspólnotach lokalnych10.
Dodatkowo w ustawie zasadniczej znajduje się przepis odnoszący się do gmin
miejskich. Taki status w trybie i na warunkach określonych ustawą może otrzymać
miasto.
Najsłabsze przepisy odnoszące się do kwestii samorządności lokalnej znajdują się
w Konstytucji Rumunii. Art. 119 stanowi, iż administracja publiczna w jednostkach
administracyjno-terytorialnych tworzona jest na zasadach samorządności lokalnej
i decentralizacji służb publicznych11. Jednocześnie samorząd lokalny jest postrzegany
jako część administracji publicznej. Równoległa struktura prefekta z jego własną
administracją stanowić ma przeciwwagę, gdy działania samorządu wykroczą poza
ramy zakreślone przez administrację centralną.
Joanna i Jerzy Regulscy zwracają uwagę, iż Konstytucja Rumunii zakłada istnienie
dwóch równoległych administracji – rządowej („od góry”) oraz lokalnej („od
dołu”)12.
Wśród norm konstytucyjnych odnoszących się do kwestii samorządu lokalnego
można dostrzec wiele cech wspólnych:
1. wskazanie potrzeby zagwarantowania gminom względnej samorządności
formalnej;
2. podkreślenie prawa do stanowienia prawa lokalnego w granicach ustawodawstwa centralnego;
3. konieczność zagwarantowania ochrony prawnej samorządności;
4. prawo do łączenia się gmin w związki komunalne;
5. sankcjonowanie (Węgry, Czechy, Rumunia), bądź wskazanie możliwości kreacji ponadgminnych szczebli zarządzania13.

8

Zob. art. 64 Konstytucji Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r.
Zob. art. 136 Konstytucji Republiki Bułgarii z dnia 12 lipca 1991 r.
10
Zob. art. 138 Konstytucji Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 r.
11
Zob. art. 119 Konstytucji Republiki Rumunii z dnia 8 grudnia 1991 r.
12
Zob. J. Regulska, J. Regulski, op.cit., s. 179.
13
Zob. A. Ferens, Władza lokalna w procesie przejścia do demokracji na przykładzie Polski, Czech,
Słowacji i Węgier (niektóre aspekty struktur i procesów), [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej
w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997, s. 196 i n.
9
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2. SYSTEMY WYBORCZE
Kadencje rad gmin zostały określone na 4 lata. Rady gmin wybierane są w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych. Systemy wyborcze zastosowane
w poszczególnych państwach wykazują się różnorodnością.
W Republice Czeskiej preferowany jest system proporcjonalny, w którym mała
gmina stanowi okręg wyborczy, a duża jest dzielona na okręgi. Z kolei na Słowacji
obowiązuje formuła proporcjonalna z podziałem gminy na wielomandatowe okręgi
wyborcze. Na Węgrzech w gminach do 100 tysięcy mieszkańców obowiązuje system
proporcjonalny, w gminach większych połowa składu rad gmin jest wybierana
w formule proporcjonalnej, a połowa w systemie większościowym14. Z kolei
w Bułgarii rozdział mandatów radnych odbywa się na zasadzie proporcjonalnej,
według metody d’Hondta15. W Rumunii liczba radnych miast oraz gmin ustalana
jest na podstawie liczby ludności, może wynosić od 11 do 35 radnych. Rada miasta
Bukareszt liczy 75 radnych16.
W Słowenii natomiast obowiązują odmienne systemy wyborcze, zależnie od
wielkości gminy. W Słowenii w gminach małych (do 12 radnych) stosowany jest
system większościowy. W większych gminach obowiązuje system proporcjonalny.
W gminach większych mandaty rozdzielane są na zasadzie proporcjonalnej według
metody d’Hondta17.

3. JEDNO LUB DWUSZCZEBLOWA STRUKTURA SAMORZĄDU
Wśród omawianych państw Europy Środkowo-Wschodniej można wymienić dwie
grupy państw: z jednoszczeblowym samorządem lokalnym (Bułgaria oraz Słowenia)
oraz funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu ponadgminnym (Czechy,
Rumunia, Słowacja oraz Węgry).
Efekty przeprowadzonych reform administracyjnych są zróżnicowane, zarówno
w skali poszczególnych państw, jak i poszczególnych miast czy gmin. Wśród przesłanek dywersyfikujących rezultaty reform decentralizacyjnych należy wymienić:
systemowe (zależne od przyjętych rozwiązań ustrojowych); strukturalne i zasobów
14

Ibidem, s. 197 i n.
Zob. E. Pioskowik, Władza lokalna w Republice Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej…, op.cit., s. 34.
16
Zob. M. Farcas, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Rumunii, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw, Budapeszt 1994.
17
Por. Local Democracy in Post-Communist Europe, red. H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann,
Opladen 2003, s. 167.
15
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(związane z charakterem gminy: wielkomiejska czy wiejska); czynnika ludzkiego
(cechy liderów lokalnych); kultury politycznej (istotny wpływ wyznawanych wartości i tradycji kulturowych – inny na ziemiach dawnego Cesarstwa Austrio-Węgierskiego, inny Imperium Otomańskiego) oraz ideologii (poglądy głównych sił politycznych w kwestii decentralizacji władzy publicznej).18
Ważnym problemem przy określaniu pozycji samorządu lokalnego w danym
państwie jest kwestia ukształtowanego systemu finansów lokalnych. Interesującym
wydaje się zaprezentowanie miejsca wydatków władz lokalnych w sektorze publicznym (dane za 1993 r. – początek procesu przeobrażeń ustrojowych).
Tab. 1. Miejsce wydatków władz lokalnych
w sektorze publicznym (1993 r.)
Państwo

Polska
Rumunia
Słowacja

Bułgaria
Czechy

Węgry

Publiczne wydatki lokalne w %
Publiczne wydatki lokalne w %
wydatków publicznych ogółem
Produktu Krajowego Brutto
A. Państwa, w których wydatki lokalne stanowią mniej niż 7 % PKB i mniej
niż 20 % wydatków publicznych ogółem
19,00
6,20
b. d.
3,30
13,20
6,73
B. Państwa, w których wydatki lokalne stanowią od 7 % do 10 % PKB i mniej
niż 26 % wydatków publicznych ogółem
19,80
8,60
25,20
9,80
C. Państwa, w których wydatki lokalne stanowią więcej niż 10 % PKB i więcej
niż 26 % wydatków publicznych ogółem
26,10
18,70

Źródło: Z. Gilowska, Polski system finansów lokalnych w świetle standardów europejskich, [w:] Demokracje lokalne, op.cit., s. 58.

3.1. Jednoszczeblowa struktura – Bułgaria, Słowenia
Jednoszczeblową strukturą władz lokalnych charakteryzują się dwa państwa:
Bułgaria i Słowenia.
Bułgaria podzielona jest na samorządowe gminy oraz obwody jako organy administracji państwowej19. Składowymi jednostkami administracyjno-terytorialnymi
18

Zob. P. Świaniewicz, Charakterystyka polityk lokalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
[w:] Demokracja lokalna…, op.cit., s. 15.
19
Por. B. Pioskowik, Samorząd terytorialny we współczesnej Bułgarii, „Samorząd Terytorialny” 1998
nr 11, s. 66 i n.; M. Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii,
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w gminach są wójtostwa oraz rejony. Ich powołanie następuje dla pełnienia nadanych
ustawowo lub na mocy decyzji rady gminy funkcji oraz zadań. W gminach wybierani
są wójtowie, a w rejonach radni rejonowi i wójtowie20.
Ustawa samorządowa reguluje status Sofii, powołuje do życia Stołeczną Wielką
Gminę. Liczbę radnych ustalono na 6121. Miasto Sofia zachowała status obwodu.
Ustawa z 1995 r. określała liczebność rad gminnych – 11 radnych w gminach
poniżej 5 tys. mieszkańców (poprzednio 21); 19 radnych w gminach do 10 tys.
mieszkańców; 25 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców (było 33); 29 radnych
w gminach do 30 tys. mieszkańców; 39 radnych w gminach do 50 tys. mieszkańców
(było 45); 45 radnych w gminach do 100 tys. (było 51) oraz 51 radnych w gminach
powyżej 100 tys. mieszkańców (było 65)22.
Status obwodu określono jako jednostkę administracyjno-terytorialną powołaną
do prowadzenia polityki regionalnej, sprawowania administracji państwowej w terenie i do zapewnienia równowagi między interesem ogólnokrajowym i lokalnym.
Aparatem administracyjnym na szczeblu obwodu kieruje, powołany przez Radę
Ministrów, naczelnik obwodu23.
Z kolei w Słowenii do organów gminy należą: rada gminy, burmistrz, zarząd gminy
oraz rada nadzorcza24. Rada i burmistrz pochodzą z wyborów powszechnych. Członkowie rady nadzorczej mianowani są przez radę gminy. Nie mogą być członkami
rady gminy, urzędnikami komunalnymi, innymi urzędnikami publicznymi oraz
należeć do kierownictwa organizacji korzystających z funduszy publicznych.
Do zadań burmistrza należy reprezentowanie gminy oraz działanie w jej imieniu.
Odpowiada za wykonanie decyzji rady oraz zarządu gminy. Posiada kompetencje
do wstrzymywania wszystkich niezgodnych z prawem decyzji rady oraz zarządu. Na
wniosek burmistrza rada określa organizację wewnętrzną gminy. Na czele administracji gminnej stoi burmistrz. Na wniosek burmistrza rada wybiera sekretarza,

Lublin 1997, s. 58 i n. oraz J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002, s. 75
i n.; R. Chruściak, Zarys przemian polityczno-ustrojowych w Bułgarii (1989–1992), [w:] Bułgaria. Konstytucja Republiki Bułgarii uchwalona 12 lipca 1991 r., red. R. Chruściak, Warszawa 1993, s. 89 i n.
20
Należy podkreślić, iż w latach 1991–1995 w Bułgarii istniały powiaty. Jak podkreśla B. Pioskowik
czynnik ekonomiczny (tj. kryzys gospodarczy) przesądził o zmianie systemu władz lokalnych w Bułgarii
w połowie lat 90. Zob. B. Pioskowik, Samorząd terytorialny we współczesnej Bułgarii, op.cit., s. 71.
21
W latach 1991–1995 Stołeczna Rada Gminna liczyła 101 radnych.
22
Por. E. Pioskowik, Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 68 oraz 72.
23
Por. M. Żmigrodzki, Administracja publiczna i samorząd terytorialny w Republice Bułgarii,
[w:] Demokracja lokalna…, op.cit., s. 41.
24
Por. G. Tripin. Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Słowenii, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 195 i n.; P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004, s. 61 i n.; P. Winczorek, Wstęp, [w:] Konstytucja Republiki Słowenii, Warszawa 1994,
s. 19.
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któremu może zostać powierzone kierownictwo administracji. Personel urzędniczy
zatrudnia burmistrz, po akceptacji przez radę.

3.2. Dwuszczeblowa struktura –
Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia
Dwuszczeblowa struktura władz lokalnych występuje w Czechach i na Słowacji
(gminy i kraje) oraz na Węgrzech i w Rumunii (gminy i województwa).
Reforma administracji publicznej w Czechosłowacji po listopadzie 1989 r. była
realizowana na podstawie ustaw federalnych z 1990 r.25 Zlikwidowano wówczas
podział na siedem regionów w Czechach i cztery na Słowacji. Liczba gmin w Czechach – na początku lat 90. – wynosiła 4104, natomiast na Słowacji 2824, w tym 136
miast26. Należy zwrócić uwagę, iż podział kompetencji samorządu lokalnego
w Czechach i na Słowacji był zróżnicowany (np. gospodarka wodą była w Czechach
w kompetencjach władz lokalnych, zaś na Słowacji zadaniem administracji państwowej).
W Czechach samorząd lokalny ustanowiono na szczeblu gmin w październiku
1990 roku27. Ustawa miała stanowić – w opinii prawodawców – akt początkowy
budowy samorządu lokalnego, kolejnym etapem byłoby utworzenie samorządowego
powiatu. Od koncepcji tej jednakże odstąpiono. Po kilku latach sporów i dyskusji na
mocy ustawy konstytucyjnej z grudnia 1997 roku utworzono drugi szczebel samorządu – 14 krajów.
Gminy w Republice Czeskiej dzielą się na miejskie i wiejskie. Wśród tych pierwszych wyróżnia się tzw. miasta statutowe (13 największych miast, oprócz Pragi).
Miasta te w przyjmowanych statutach mogą regulować swoją organizację wewnętrzną,
jak i dzielić się na obwody (dzielnice).
Najważniejszych organem gminy jest przedstawicielstwo gminy (odpowiednik
polskiej rady gminy). Przedstawicielstwo obraduje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Zwoływane jest przez starostę. Do zadań przedstawicielstwa należy rozpatrywanie

25
Zob. P. Beňuška, Reforma samorządowa w Republice Czeskiej i Słowackiej, [w:] Demokracja lokalna…, op.cit., s. 30 oraz M. Mikolaj, Mechanizmus územenj samosprávy v ČSFR, [w:] Prawo państwowe…, op.cit., s. 169 i n.
26
Liczba gmin w Czechach zmalała z 11.459 w roku 1950 do 4120 gmin w roku 1989 roku.
W analogicznym okresie z 3334 gmin na Słowacji pozostało 2674. Zob. Changing Territorial Administration in Czechoslovakia, red. P. Dostál, M. Illner, J. Kára and M. Barlow, Amsterdam 1992, s. 22.
27
Zob. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w Czechach, „Samorząd Terytorialny” 1993 nr 1–2, s. 101
i n.; T. Rduch-Michalik, Władza lokalna w Czechach, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej…,
op.cit., s. 41 i n.
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najważniejszych spraw podlegających kompetencjom gminy, zwłaszcza z zakresu
spraw majątkowych.
W gminie działa urząd gminy, który tworzą starosta, jego zastępcy, sekretarz
(fakultatywnie) i inni pracownicy. Kierowanie urzędem należy do starosty. Urząd
realizuje w zakresie zadań własnych gminy czynności zlecone mu przez przedstawicielstwo gminne lub przez radę gminy.
W zakresie zadań zleconych urząd gminy wykonuje czynności administracji
państwowej i podlega urzędowi powiatowemu. Na jego czele stoi naczelnik, którego
powołuje i odwołuje rząd na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Urzędy powiatowe stanowią organy drugiej instancji, w których w pierwszej instancji orzekały
organy gminy (z wyjątkiem np. spraw szkolnych, w których występuje inny tryb
odwoławczy)28.
Istnienie samorządu na szczeblu kraju przewidywała konstytucja Republiki Czeskiej
z 1992 roku29. 14 samorządowych krajów powołano do życia dopiero z dniem 1 stycznia 2000 roku. Ustawa konstytucyjna określiła jednocześnie, które powiaty wchodzą
w skład poszczególnego kraju. Zmiana ich granic może być dokonana tylko w drodze
ustawy. Warto zwrócić uwagę, że ustawa konstytucyjna nie zawierała postanowień
odnoszących się do organów kraju. Natomiast w konstytucji przesądzono, iż jednostki
samorządu terytorialnego wyższego szczebla są samodzielnie zarządzane (administrowane) przez organy przedstawicielskie. Organem stanowiąco-kontrolnym jest przedstawicielstwo kraju liczące w poszczególnych krajach od 45 do 65 deputowanych.
Wybierane jest w wyborach powszechnych z zastosowaniem 5% klauzuli zaporowej.
Natomiast organem wykonawczym kraju jest rada kraju (licząca od 5 do 9 członków),
wybierana przez przedstawicielstwo. Na jej czele stoi hetman30.
Ustrój samorządu Pragi reguluje odrębna ustawa. Miasto Praga jest gminą składającą się z samorządowych dzielnic posiadających własne kompetencje. Podział
zadań między dzielnice i miasto reguluje ustawa oraz statut miasta. Zadania zlecone
wykonywane są zarówno przez miasto i dzielnice. Organy miasta i dzielnic są analogiczne do organów gmin.

28

Zob. Z. Leoński, Ustrój organów administracji lokalnej na szczeblu powiatu w Czechach, „Samorząd
Terytorialny” 1994, nr 5, s. 63 i n.; T. Rduch-Michalik, Władza lokalna w Czechach, [w:] Władze lokalne
w Europie Środkowej…, op.cit., s. 57 i n.
29
Por. K. Skotnicki, System polityczny Czech, Warszawa 2000, s. 60 i n.
30
Por. M. Barański, Samorząd terytorialny i władze lokalne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle standardów zachodnioeuropejskich, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia wobec współczesnych
wyzwań integracyjnych, red. A. Stępień-Kuczyńska, Łódź 2003, s. 155 i n.
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Z kolei na Słowacji w 1993 roku istniało 2821 gmin31. Organami gminy są: gminne
przedstawicielstwo oraz starosta gminy. Mieszkańcy gminy wyłaniają w drodze wyborów władze gminy, które na równi ze zgromadzeniem obywateli są ustrojowo podporządkowane tylko parlamentowi – Radzie Narodowej Republiki Słowackiej. Powyższa
zależność ustrojowa odnosi się głównie do zadań własnych realizowanych przez gminę.
Struktura władz lokalnych w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców jest uregulowana
przez oddzielną ustawę. Stolica – Bratysława oraz miasto Koszyce posiadają specjalny
status. Struktura i statut tych dwóch miast ustala osobna ustawa32.
Rząd Słowacji został uprawniony do tworzenia, likwidowania oraz dzielenia gmin
na podstawie wyników referendów lokalnych. W lutym 2001 roku parlament dokonał gruntownej nowelizacji rozdziału konstytucji odnoszącego się do funkcjonowania samorządu lokalnego. Ważną gwarancją funkcjonowania gmin było postanowienie ustawy zasadniczej przewidujące łączenie, podział lub likwidacje gmin w drodze
ustawy. Konstytucyjnie przesądzono również kadencję organów samorządu (przedstawicielskich i wykonawczych) na okres 4 lat. W przypadku organów wykonawczych
dopuszczono również możliwość ich odwołania przed upływem kadencji33.
Przedstawicielstwa gminne wybierają zarząd. Liczba członków zarządu może stanowić maksymalnie 1/3 ustawowej liczby radnych. Powołując zarząd przedstawicielstwo jest obowiązane zachować zasadę proporcjonalnego uczestnictwa partii politycznych. Jeden z członków zarządu pełni obowiązki zastępcy starosty. Do kompetencji
zarządu gminy należy: pełnienie funkcji organu wykonawczego oraz kontrolnego
przedstawicielstwa, a także ciała doradczego starosty gminy. Przedstawicielstwa gmin
powołują komisje: stałe lub doraźne, które pełnią funkcje: doradcze, inicjatywne oraz
kontrolne. Zadania i liczebność komisji ustala przedstawicielstwo. Przedstawicielstwo
wybiera członków komisji spośród radnych oraz mieszkańców34.
W październiku 2001 roku powołano drugi szczebel samorządu – 8 krajów.
Organy przedstawicielskie stanowią sejmiki krajowe (401 radnych) pochodzące
z wyborów powszechnych. Organem wykonawczym jest przewodniczący sejmiku
– żupan, także wybierany w wyborach powszechnych. Powołanie drugiego szczebla
samorządu następowało w atmosferze burzliwych sporów politycznych. Partia
reprezentująca mniejszość węgierską (SMK) optowała za utworzeniem 12 krajów.
31

Zob. M. Barański, Słowacja. Podstawy ustrojowe systemu politycznego, [w:] Dynamika systemów
politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995,
s. 65 i n.
32
Zob. A. Czyż, M. Barański, Słowacja, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański i B. Pioskowik, Katowice 2005, s. 377
33
Zob. K. Skotnicki, Wstęp, [w:] Konstytucja Republiki Słowackiej, Warszawa 2003, s. 34.
34
Por. S. Capkova, Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 195 i n.
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Większa liczba krajów oznaczałaby dominację mniejszości węgierskiej w kilku
krajach położonych na południu Słowacji. Ostatecznie rząd zdecydował się na
utworzenie 8 większych terytorialnie krajów35.
Samorząd lokalny na Węgrzech posiada dwustopniową strukturę: gminę oraz województwo. Na szczególnych zasadach zorganizowany został samorząd w Budapeszcie36.
Między samorządem wojewódzkim a gminnym nie istnieje hierarchiczna podległość
organizacyjna, a tylko więź współdziałania we wspólnym interesie. Zakres działania
samorządu gminnego, wojewódzkiego oraz Budapesztu i jego dzielnic jest zróżnicowany
w zależności od szczebla, od potrzeb lokalnych, a także możliwości wykonawczych.
Organem stanowiącym w gminie jest rada37. Radę gminy reprezentuje burmistrz.
W strukturze rady pozostają następujące organy: burmistrz, komitety rady, urząd
gminy. Część spraw rada może powierzyć swoim organom tzn. burmistrzowi, komitetowi, lecz ma prawo to zlecenie odwołać.
Szczególne przepisy dotyczą kandydatów mniejszości narodowych lub etnicznych.
Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów staje się rzecznikiem tej mniejszości na forum rady. Jeżeli natomiast nie został wybrany w skład rady, ma prawo
uczestniczyć w jej posiedzeniach.
Organem stanowiącym w województwie jest walne zgromadzenie wojewódzkie.
Przewodniczący walnego zgromadzenia jest organem wykonawczym i reprezentuje
samorząd na tym szczeblu. Członków walnego zgromadzenia wybierają delegaci
samorządu gminnego.
Na specjalnych zasadach zorganizowano samorząd Budapesztu. Wykonuje on
zadania ogólnomiejskie oraz te, których wykonanie przekracza możliwości dzielnic38.
W Rumunii samorząd lokalny występuje na szczeblu gmin i miast39. Organami
przedstawicielskimi są rady lokalne oraz burmistrzowie. W celu realizacji usług
35

Zob. Słowaccy Węgrzy protestują przeciw nowemu podziałowi administracyjnemu kraju, „Gazeta
Wyborcza” z 6 lipca 2001 oraz Węgrzy odchodzą, „Rzeczpospolita” z 10 lipca 2001.
36
Zob. E. Olejarczyk-Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, „Samorząd
Terytorialny”1992, nr 9, s. 54 i n.; W. Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003, s. 68
i n.; H. Donath, Wstęp, [w:] Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 1993, s. 16.
37
W projekcie konstytucji Węgier opracowanej w styczniu 1989 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości
zapisano: „Organami przedstawicielskimi samorządów terytorialnych są rady. Wszechstronna, nowoczesna, nowa regulacja postanowień konstytucyjnych w przedmiocie rad wiąże się nierozłącznie z decentralizacją władz, z jak najefektywniejszym włączaniem samorzutnej działalności obywatelskiej w pracę nad
rozwiązywaniem lokalnych zadań publicznych”. Zob. Podstawowe założenia Konstytucji Węgier. Prawnoporównawcze zagadnienia prawa konstytucyjnego, oprac. H. Donath, Warszawa 1989, s. 55.
38
Warto odnotować, iż od 1992 roku funkcję nadburmistrza Budapesztu pełni Gabor Demsky
(SzDSz).
39
Zob. M. Farcas, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Rumunii, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 165 i n.; W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii,
Warszawa 2006, s. 58 i n.
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publicznych o znaczeniu wojewódzkim powoływana jest rada wojewódzka jako
organ władzy administracji publicznej do koordynacji działalności rad gminnych
i miejskich.
Rady wojewódzkie wybierane są w wyborach pośrednich. Radnych województwa
wybierają elektorzy z wybranych członków rad miast i gmin danego województwa.
Rady miast i gmin wybierają spośród radnych komisję regulaminową, której
zadaniem jest uznanie lub unieważnienie mandatów radnych. Rady wybierają
komisje w określonych dziedzinach, zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Rady wojewódzkie wybierają spośród radnych Stałe Przedstawicielstwo (5–7
radnych), przewodniczącego rady oraz jego zastępców. Przewodniczący rady wojewódzkiej kieruje administracją publiczną województwa.
Dla każdego województwa oraz dla miasta wydzielonego – Bukaresztu rząd
mianuje prefekta. Prefekt jako przedstawiciel rządu na szczeblu lokalnym kieruje
zdecentralizowanymi służbami publicznymi ministerstw oraz pozostałych urzędów
centralnych w jednostkach administracyjno-terytorialnych40.
Na mocy nowelizacji konstytucji w 2003 roku ustalono, iż w jednostkach samorządu lokalnego zamieszkałych ze znacznym udziałem mniejszości narodowych (np.
Węgrzy w Siedmiogrodzie) zapewnia się używanie ich własnego języka narodowego
– w mowie i piśmie41.
Tab. 2. Struktura samorządu lokalnego
Państwo

Szczeble samorządu

Organ wykonawczy

Kadencja

Organ nadzoru

Bułgaria

gminy

wójt (kmet)

4 lata

naczelnik obwodu

Czechy

gminy
kraje

Starosta
Rada Kraju z hetmanem

4 lata

urząd powiatowy,
Rząd Republiki

Rumunia

gminy
województwa

mer
Stałe Przedstawicielstwo

4 lata

prefekt

Słowacja

gminy
kraje

starosta
żupan

4 lata

prokuratura
Rząd Republiki

Słowenia

gminy

burmistrz

4 lata

Rząd Republiki

Węgry

gminy
województwa

Burmistrz
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

4 lata

komisarz Republiki

Źródło: opracowanie własne.

40
41

Zob. R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, op.cit., s. 98 i n.
Por. W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006, s. 60.
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4. WYBORY ORGANÓW WYKONAWCZYCH W GMINACH
Warto zwrócić uwagę, iż w państwach Europy Środkowo-Wschodniej występuje
różnorodność kreacji organów wykonawczych gmin42. Przyjęte rozwiązania zakładają
wybór organów wykonawczych gmin przez organ przedstawicielski (Czechy, gminy
węgierskie powyżej 10 tys. mieszkańców) lub przez wyborców (Polska, Bułgaria,
mniejsze gminy węgierskie, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia).
W Polsce do 2002 roku burmistrza oraz na jego wniosek pozostałych członków
zarządu gminy wybierała rada. Wybór następował bezwzględną większością głosów.
Fundamentalnej zmiany dokonano w czerwcu 2002 roku. Ustawa z dnia 20 czerwca
2002 roku o bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta
przesądza nie tylko o powszechnym charakterze elekcji organu wykonawczego
gminy. Wprowadza również jednoosobowe zarządy gmin w osobach wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta. Wybór następuje bezwzględną większością głosów.
Jeśli pierwsza tura nie wyłoniła zwycięzcy, 14 dni później odbywa się druga tura,
w której bierze udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Jeśli więcej niż dwóch kandydatów uzyska identyczną liczbę głosów, o przejściu do
drugiej tury decyduje większa liczba obwodów, w których odniósł zwycięstwo. Za
wybranego uważa się kandydata, który uzyska w drugiej turze więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów43.
W Czechach organem wykonawczym gminy w zakresie zadań własnych jest rada
gminy (odpowiednik polskiego zarządu gminy). Radę tworzą: starosta (w miastach
statutowych – burmistrz), jego zastępcy i radni wybierani przez przedstawicielstwo
gminne spośród swoich członków44.
W gminach, w których przedstawicielstwo liczy mniej niż 15 radnych, wybierany
jest tylko starosta. Starosta przewodniczy radzie. Jeżeli uzna, że uchwała rady jest

42
Por. L. Rajca, Pozycja ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych
krajach, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 10.
43
Ukazało się wiele opracowań dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce: Zob.:
E. Zieliński, Samorząd terytorialny, Warszawa 2004; Z. Leoński, Samorząd terytorialny, Warszawa 2006;
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006; E. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006; A. Piekara, Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej, Warszawa 2006;
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej: koncepcje i realizacja, Warszawa 2000; H. Izdebski, Samorząd
terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004; Samorząd w polskiej myśli politycznej XX
wieku, red. G. Radomski, Toruń 2006; Samorząd w Polsce: istota, formy, zadania, red. St. Wykrętowicz,
Poznań 2004; Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
44
Zob. T. Rduch-Michalik, Władza lokalna w Czechach, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej…,
op.cit., s. 51 i n.
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sprzeczna z prawem może wstrzymać jej wykonanie i na najbliższych posiedzeniu
przedstawicielstwa gminnego przedłożyć sprawę do rozstrzygnięcia.
W Bułgarii organem wykonawczym w gminie jest wójt (kmet) wybierany przez
jej mieszkańców45. Na wniosek wójta rada wybiera jego zastępców. Warto zwrócić
uwagę, iż wójta i jego zastępców obowiązuje cenzus co najmniej średniego wykształcenia, a także zakaz uczestnictwa w kierowniczych organach partii politycznych
i spółek handlowych oraz prowadzenia działalności handlowej w rozumieniu ustawy
handlowej w okresie piastowania funkcji wykonawczych w gminie. Nie ma wymogu
łączenia stanowiska zastępcy wójta z mandatem radnego.
Rada gminy jest uprawniona do zmiany rozporządzenia wójta, nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od jego wydania. Również wójt jest uprawniony do zakwestionowania uchwał rady, ale ponowne jej przyjęcie obligujące wójta do jej realizacji
wymaga poparcia ponad połowy ogólnej liczby radnych.
Na Węgrzech w gminach liczących mniej niż 10 tysięcy mieszkańców burmistrz
jest wybierany w głosowaniu bezpośrednim, natomiast w pozostałych burmistrza
wybiera rada46. Zatwierdzenie kandydatury odbywa się w głosowaniu jawnym,
wymagane jest poparcie co najmniej 1/3 głosów członków rady. Burmistrza wybiera
się spośród przyjętych przez radę kandydatów w oddzielnym tajnym głosowaniu.
Jeżeli wybrany burmistrz nie jest członkiem rady, wówczas automatycznie staje się
członkiem danej rady. Rada może wybrać także zastępców burmistrza.
Na Słowacji starosta gminy pełni funkcję organu wykonawczego, sprawuje władzę
administracyjną w gminie i reprezentuje ja na zewnątrz. Starostę wybierają mieszkańcy w wyborach powszechnych47.
W Słowenii burmistrz jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Natomiast
członkowie zarządu gminy są powoływani przez radę gminy spośród jej członków
i mieszkańców społeczności lokalnej48.
Również w Rumunii mer pochodzi z wyborów powszechnych, na okres 4 lat. Na
wniosek mera rada wybiera jego zastępców. Codzienna działalność administracji
lokalnej jest kierowana przez mera, jego zastępców oraz sekretarza.
Warto zwrócić uwagę na szczególne przepisy odnoszące się do sekretarza gminy
w Bułgarii, w Rumunii i na Węgrzech, które ustalają kwalifikacje fachowe i formalne49.
45

Zob. E. Pioskowik, Władza lokalna w Republice Bułgarii, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej…, op.cit., s. 34.
46
Zob. E. Olejarczyk-Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego…, op.cit., s. 56 i n.
47
Zob. M. Barański, Samorząd terytorialny w lokalnym systemie władzy publicznej na Słowacji, [w:]
Władze lokalne w Europie Środkowej…, op.cit., s. 116.
48
Zob. L. Rajca, op.cit., s. 21.
49
Zob. E. Pioskowik, Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 69; E. Olejarczyk-Szałowska, op.cit.,
s. 58.
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W Bułgarii do obowiązków wójta należy mianowanie na czas nieokreślony sekretarza gminy posiadającego wyższe wykształcenie, który organizuje aparat administracji gminnej. W Rumunii sekretarz musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze
lub administracyjne, nie może należeć do partii politycznej. Na Węgrzech sekretarza
mianuje rada gminy na podstawie konkursu. Sekretarz powinien posiadać tytuł
doktora nauk administracyjnych lub prawnych i przynajmniej przez 2 lata pracować
w organach administracji publicznej.

5. NADZÓR I KONTROLA
W państwach Europy Środkowo-Wschodniej występują zróżnicowane formy
i mechanizmy nadzoru nad działalnością samorządu lokalnego.
W Bułgarii funkcje kontrolne centralnych organów władzy państwowej i naczelników obwodów w stosunku do organów gmin sprowadzają się do weryfikacji aktów
samorządu lokalnego pod kątem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem.
Naczelnik obwodu władny jest wstrzymać wykonanie sprzecznych z prawem aktów
rady gminy i przekazać je sądowi. Może również uchylić sprzeczne z prawem rozporządzenie wójta50.
Rada gminy ma prawo do zaskarżania przed sądem aktów i działań administracji
państwowej, które naruszają ich kompetencje.
Z kolei w Słowenii burmistrz przekazuje (natychmiast lub najpóźniej równolegle
z wejściem ich w życie) rządowi lub odpowiedniemu ministrowi dekrety, którymi
gmina reguluje sprawy przekazane przez administrację rządową. Rząd lub minister
może wstrzymać stosowanie dekretów, które uzna za sprzeczne z prawem. Organ
nadzoru jest zobowiązany wspomniany akt prawny przekazać do sądu konstytucyjnego51.
Organy nadzoru nad działalnością samorządu w Czechach stanowią: urzędy
powiatowe, ministerstwo spraw wewnętrznych, rząd oraz Izba Poselska52. Z nadzorem
związane jest prawo zwoływania rady gminy, wstrzymywania wykonywania jej uchwał,
rozwiązywanie przedstawicielstwa gminnego oraz kwestie związane z podziałem
50

Por. B. Pioskowik, Samorząd terytorialny we współczesnej Bułgarii, op.cit., s. 66 i n.; M. Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, op.cit., s. 58 i n.; J. Karp,
M. Grzybowski, System konstytucyjny Bułgarii, op.cit., s. 75 i n.
51
Por. G. Tripin, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Słowenii, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 195 i n.; P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, op.cit.,
s. 63.
52
Zob. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w Czechach, op.cit.; K. Skotnicki, System konstytucyjny
Czech, op.cit., s. 63.
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terytorialnym (łączenie i dzielenie gmin, zmiana ich granic). Jeżeli akt prawny dotyczący zadań gminy jest sprzeczny z ustawą, jego wykonanie może wstrzymać urząd
powiatowy. W przypadku, gdy organ samorządu lokalnego nie zmienił wstrzymanego
aktu, urząd powiatowy przedkłada go do rozstrzygnięcia przez Izbę Poselską53.
Na Słowacji nie istnieje sądownictwo administracyjne. Ogólny nadzór administracyjny należy do zadań prokuratury zgodnie z ustawą o dochodzeniu sądowym.
W przypadku stwierdzenia, iż akty prawne wydane przez gminę są niezgodne
z prawem lub ustawą zasadniczą unieważnia je parlament słowacki – Rada Narodowa
Republiki Słowackiej. Działa na wniosek prokuratora generalnego, rządu lub
z własnej inicjatywy54.
Organem nadzoru nad działalnością komunalną jest na Węgrzech komisarz
Republiki. Komisarze działają w regionach określonych przez parlament oraz
w stolicy i jej dzielnicach55.
Funkcje komisarzy dotyczą: kontroli jednostek samorządu pod względem legalności, rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć organów samorządowych oraz koordynacji poczynań terenowych organów administracji centralnej56. Uprawnienia kontrolne komisarza mają charakter ograniczony, może tylko zwrócić uwagę właściwemu
organowi samorządu na fakt naruszenia prawa. Odmowa przywrócenia stanu zgodności z prawem uprawnia komisarza wyłącznie do przekazania sprawy sądowi.
Natomiast w Rumunii prefekt posiada kompetencje zaskarżania przed sądem
administracyjnym aktów rady wojewódzkiej, lokalnej oraz burmistrza, jeżeli uzna go
za niezgodny z prawem. Zaskarżany akt ulega wówczas zawieszeniu z mocy prawa57.

6. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Ustanowienie samorządności lokalnej spowodowało powstanie odrębnej administracji lokalnej58. Urzędnicy samorządowi nie stanowią części administracji państwowej. Warto nadmienić, iż w Polsce w maju 1990 roku w dzień po pierwszych
53

Zob. T. Rduch-Michalik, Władza lokalna w Czechach, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej…,
op.cit., s. 54.
54
Por. S. Capkova, Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 200.
55
Zob. R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, Administracja publiczna w wybranych krajach Europy
Środkowowschodniej, Kraków 2003, s. 141.
56
Por. W. Taras, Samorząd terytorialny w Europie Środkowej – mity i rzeczywistość, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 10, s. 78 i n.
57
Por. W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, op.cit., s. 60.
58
Zob. J. Regulska, J. Regulski, Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej – sukcesy
i porażki, op.cit., s. 185 i n.
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wyborach lokalnych, na podstawie ustawy nastąpiło przesunięcie ok. 100 tys. pracowników ze zcentralizowanej administracji rządowej do administracji samorządowej. Ustawa o pracownikach samorządowych określa ich status oraz prawa. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników stało się wewnętrzną sprawą gmin. Administracja
rządowa utraciła wpływ na kwestie zatrudnienia w urzędach gminnych.
Status urzędników samorządowych w pozostałych państwach jest zróżnicowany.
W Bułgarii pracownicy samorządowi mają status urzędników państwowych.
Ustawodawcy wprowadzili rozwiązanie zakładające, iż kierownikiem urzędu
gminnego jest burmistrz. W wypełnianiu czynności administracyjnych oraz organizacyjnych korzysta on z pomocy sekretarza gminy.
Na Węgrzech codzienne kierowanie urzędem gminy należy do kompetencji
burmistrza oraz naczelnika administracji. Naczelnik administracji nadzoruje departamenty zajmujące się sprawami administracyjnymi oraz sekretariatem. Funkcja
naczelnika administracji łączy w sobie działalności administracyjną oraz prawną.
Naczelnik administracji uczestniczy w posiedzeniach rady59.
Należy zwrócić uwagę na znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej tj. referendum lokalnego w funkcjonowaniu samorządów60. Tylko w kilku państwach (Słowenia
oraz Węgry) ustawodawcy zagwarantowali możliwość odwołania rady gminy przed
upływem kadencji w drodze referendum. W Polsce i w Bułgarii władze centralne mają
obowiązek przedstawiania społecznościom lokalnym planów zagospodarowania
przestrzennego. W Czechach i na Słowacji mieszkańcy mają prawo złożenia zapytania
do zgromadzenia gminy, a na Węgrzech mogą zgłosić inicjatywę obywatelską.

7. FORMY WSPÓŁPRACY KOMUNALNEJ
Należy także odnotować formy współpracy komunalnej funkcjonujące w omawianych państwach. W Bułgarii na początku lat 90. powstały organizacje gminne oparte
na kryteriach politycznych oraz regionalnych. Gminy zarządzane przez Unię Sił
Demokratyczną utworzyły Stowarzyszenie Gmin Demokratycznych, natomiast gminy
kierowane przez socjalistów powołały Stowarzyszenie Gmin Bułgarskich. W przypadku
kryteriów regionalnych można przywołać Stowarzyszenie Gmin Rodopów (górskiego
regionu górniczego) oraz Stowarzyszenie Gmin Czarnomorskich i Dunajskich61.
59
Por. T. M. Horvath, Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Węgrzech, [w:] Władze lokalne…, op.cit., s. 96 oraz E. Olejarczyk-Szałowska, op.cit., s. 58.
60
Por. J. Regulska, J. Regulski, Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej – sukcesy
i porażki, op.cit., s. 185 i n, s. 187 i n. oraz Władze lokalne…, op.cit., s. 53, 98 oraz 218.
61
Por. S. Kyutchukov, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Bułgarii, [w:] Władze lokalne…, op.cit., s. 48.
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Z kolei w Czechach § 20 a ustawy o gminach nadaje uprawnienie tworzenia dobrowolnych związków zwanych Stowarzyszeniami Gmin. Ustawodawca uregulował
również kwestie związane z ich tworzeniem, funkcjonowaniem oraz rozwiązaniem.
Stowarzyszenia posiadają własne finanse (budżet, procedury księgowości)62. Na
Węgrzech funkcjonuje pięć form współpracy komunalnej63. Urzędy administracyjne
okręgów miejskich są tworzone przez okoliczne wioski liczące do 1 tys. mieszkańców.
Współpraca administracyjna jest podejmowana na mocy decyzji ciał przedstawicielskich kilku gmin w celu profesjonalnego zarządzania sprawami z zakresu administracji publicznej (np. licencje dla budownictwa). Ciała przedstawicielskie mogą także
zadecydować o wspólnym utrzymywaniu instytucji na terenie kilku jednostek samorządowych (np. szkoły, szpitale). Wspólne ciało przedstawicielskie może być utworzone
przez kilka gmin dla zarządzania usługami będącymi zadaniami kilku jednostek
samorządu lokalnego. Ostatnią formę współpracy stanowią stowarzyszenia tworzone
przez władze lokalne. W Rumunii – małe tradycje samorządowe oraz trudności
finansowe samorządów – spowodowały, iż współpraca lokalna rozwijała się powoli.
Z kolei na Słowacji ustawodawca zezwala na utworzenie wspólnych urzędów gminnych,
które wypełniają funkcje administracyjno-techniczne64. Kryterium terytorialne zadecydowało o powstaniu 47 regionalnych stowarzyszeń działających w ramach Związku
Miast i Wspólnot Słowacji (ZMOS). Oprócz stowarzyszeń regionalnych istnieją także:
Stowarzyszenie Ośrodków Uzdrowiskowych, Stowarzyszenie Ośrodków Turystycznych.
W Słowenii kwestie współpracy komunalnej reguluje zasada dobrowolności oraz
solidarności. Gminy mogą tworzyć wspólne fundusze, wyznaczać wspólne organy oraz
usługi administracyjne, których pojedyncze gminy nie mogą realizować.

8. ZAKOŃCZENIE
Reformy samorządowe w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiły rezultat
decentralizacji władzy państwowej65. Samodzielne zaspakajanie potrzeb lokalnych
przekazano danym wspólnotom. Należy zauważyć, iż reformy samorządowe zostały
62

Por. K. Lacina, Podstawowe informacje o władzach lokalnych w Republice Czeskiej, [w:] Władze
lokalne…, op.cit., s. 66 i n.
63
Por. T. M. Horvath, Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Węgrzech, [w:] Władze lokalne…, op.cit., s. 94.
64
Por. S. Capkova, Podstawowe informacje o władzach lokalnych na Słowacji, [w:] Władze lokalne
w Europie Centralnej i Wschodniej…, op.cit., s. 201.
65
Szerzej o efektach reform decentralizacyjnych zob.: Consolidation or fragmentation? The Size of
Local Governments in Central and Eastern Europe, red. P. Swianiewicz, Budapest 2002 oraz Decentralization and Transition in the Visegrad (Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia), red. E. J. Kirchner,
Palgrave 2002.
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wprowadzane etapami. Po 1990 roku kreując samorząd lokalny ustawodawcy powołali do życia samorządowe gminy. Odnoście struktury pozostałych jednostek
samorządowych trwały dyskusje oraz prace studialne. W ich efekcie ustanowiono
ponadgminne jednostki – kraje w Czechach i na Słowacji. Godzi się odnotować, iż
w Polsce w 1998 roku utworzono dwie nowe jednostki samorządu – powiat i województwo. Odmienna sytuacja zaistniała na Węgrzech, gdzie tworząc podstawy
samorządu terytorialnego przesądzono o jego strukturze. Powołano wówczas gminy,
województwa oraz miasto Budapeszt z dzielnicami. Jednoszczeblowy samorząd
lokalny na poziomie gmin występuje w Bułgarii oraz Słowenii.
W omawianych państwach występuje zróżnicowany sposób kreacji organów
wykonawczych gmin. Wybór bezpośredni organu wykonawczego (starosty na Słowacji, wójta w Bułgarii, mera w Rumunii oraz burmistrza w Słowenii) wzmacnia jego
pozycję w strukturze organów gminy. Inna sytuacja występuje w Czechach, gdzie
starosta jest przewodniczącym wieloosobowego organu wykonawczego. Należy także
odnotować szczególne uregulowania dotyczące miast-stolic: Pragi, Budapesztu,
Sofii.

SUMMARY

ALTHOUGH MOST OTHER East-Central European states have long traditions of local government, the extent to which the traditional systems have survived depends to a large extent on
the nature of the reforms to which they have been subjected. The most pervasive reform has
been to amalgamate many traditional small communes or municipalities into fewer larger,
ones.
In almost every East European country there is at lest one additional tier of local government between the basic unit of the commune or municipality and the national government.
These are typically described as provinces or counties, and there obviously far fewer. There
are 20 in Hungary, 41 in Romania, 27 in Bulgaria, 380 in Poland. In these cases, there is then
an additional, regional level at the top of the local government pyramid and below the
national government (there are 16 regional provinces in Poland, the biggest country in EastCentral Europe).
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I JEJ PROBLEMY
W OPINII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

UWAGI WPROWADZAJĄCE

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA COMMUNITY stanowi swoisty kompleks stosunków
społecznych zachodzących pomiędzy mieszkańcami określonego terytorium, na
którym zaspokajane są podstawowe potrzeby ludności1. Jednym z ważniejszych
elementów tego systemu wzajemnych oddziaływań jest instytucja samorządu.
W literaturze odnaleźć można wiele konceptualizacji dotyczących istoty samorządu,
jednakże sprowadzając je do wspólnego mianownika można zauważyć, iż samorząd
według nich stanowi formę organizowania się ludzi, w ramach której członkowie
społeczności lokalnych samodzielnie, na podstawie i w granicach prawa, metodami
demokratycznymi rozstrzygają władczo najistotniejsze dla siebie sprawy lokalne2.
Widzimy zatem, iż dla istnienia samorządu lokalnego niezbędne jest występowanie
łącznie trzech elementów prawno-politycznych: terytorium, władzy i ludności. Ten
ostatni element w ujęciu socjologicznym określany jest właśnie jako społeczność
lokalna. Członkowie takich społeczności lokalnych tworzą na wzór wspólnoty
państwowej wspólnotę samorządową3.

1

J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, s. 214.
Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele,
Warszawa 1990, s. 5–6; J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003, s. 25–26;
A. Błaś, Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej w 1990 r., [w:] Studia nad
samorządem terytorialnym, Warszawa 2002, s. 32–34.
3
P. Wieczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000, s. 219. Szerzej na ten temat: W. Kisiel,
Konstytucja. Wspólnota samorządowa (Założenia i wątpliwości), [w:] Samorząd terytorialny. Zasady
ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 43–47.
2
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W niniejszej pracy interesować nas będzie wspólnota samorządowa w znaczeniu
terytorialnej korporacji komunalnej, pod pojęciem której kryje się instytucja samorządu terytorialnego4.
W myśl Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego uchwalonej we wrześniu 1985
roku w Rio de Janeiro „samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do (…) regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności lokalnej”5. Natomiast Europejska Karta Samorządu Terytorialnego uchwalona
w październiku 1985 roku przez Radę Europy w art. 3 pkt 1 opisuje samorząd terytorialny jako „prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych
prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich
własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”6. Podobne ujęcie dotyczące
zadań samorządu terytorialnego znajdujemy w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku, gdzie czytamy „przysługującą mu (samorządowi – przypis autora K. K.)
w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność”7. Idea samorządu terytorialnego prezentowałaby się jednak niezwykle ubogo, bez zakorzenionej już w społecznej nauce
Kościoła zasady subsydiarności (pomocniczości)8, która sprowadza się do następującej dyrektywy: sprawy społeczności lokalnych oddać w ręce ich samych, a publicznej władzy państwa we wspólnocie samorządowej zachować tylko tyle, ile jest to
konieczne i o ile społeczność lokalna sama zadaniom nie jest w stanie podołać9.
O istocie samorządu terytorialnego przesądzają również procesy decentralizacji
i dekoncentracji systemu władzy publicznej szczebla lokalnego. Po stopniu zaawansowania tych procesów w obecnych państwach europejskich ocenić możemy, jak
bardzo władza przybliża się do obywatela, a zatem jak dużo kratos sprawuje
demos10.
Reasumując dotychczasowe rozważania, stwierdzić należy, iż w oparciu o analizę
dwóch dokumentów prawnych tj. Konstytucji RP oraz Europejskiej Karty Samorządu
Terytorialnego skonstruować można katalog pięciu podstawowych (generalnych)
zasad, na których opiera się funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce11. Do
zasad tych zaliczamy:
4

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2001, s. 19.
Za: ibidem, s. 16.
6
Dz U. 1994, Nr 124, poz. 607.
7
Art. 16 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 473).
8
Szerzej na ten zasady subsydiarności [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 58–64.
9
A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego w Unii Europejskiej, „Atheneum” 2006, nr 14–15, s. 96–97.
10
Ibidem, s. 98.
11
J. Wojnicki, Samorząd lokalny…, op.cit., s. 32.
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– zasadę pomocniczości (subsydiarności),
– zasadę decentralizacji władzy publicznej,
– zasadę demokracji przedstawicielskiej (pośredniej),
– zasadę samodzielności w realizacji zadań publicznych (własnych i zleconych),
– zasadę wolności zrzeszania się12.
Na powyższych zasadach oparty jest samorząd terytorialny zarówno w państwach
zachodnioeuropejskich jak i w państwie polskim, gdzie jest trwałym elementem
strukturalnym ładu ustrojowego, na bazie którego organizowane jest życie zbiorowe
i kierowanie nim13.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POLSCE
W Polsce samorząd terytorialny ma tradycję sięgającą czasów II Rzeczypospolitej.
Jako pierwszy zaczął funkcjonować samorząd szczebla gminnego, który powstał na
mocy dekretów Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego. Kompleksowo problematyka
samorządu terytorialnego została uregulowana w Konstytucji marcowej z 1921 roku.
Akt ten wprowadził trójstopniowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty
i województwa statuując na każdym z tych szczebli samorząd lokalny. Jednakże na
szczeblu wojewódzkim tylko w dwóch na szesnaście województw udało się powołać
do życia instytucje samorządowe.
W II poł. lat 30. na mocy Konstytucji kwietniowej z 1935 roku wprowadzono
zmiany w duchu wzmocnienia administracji rządowej kosztem osłabienia samodzielności samorządów lokalnych14.
Po okresie okupacji niemieckiej PKWN przywrócił trójszczeblowy samorząd
lokalny w zmodyfikowanej formule czyniąc z organów uchwałodawczych samorządu
rady narodowe. Pomimo nowego nazewnictwa był to w dalszym ciągu samorząd
lokalny o dość dużych kompetencjach. Dopiero w marcu 1950 roku władze polskie
realizując wzorce radzieckiego centralizmu, ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej przekazującej radom narodowym funkcje rządowej administracji terenowej, likwidują de facto samorząd lokalny15. Rady narodowe, które były
uważane za przejaw samorządu społecznego, poprzez swoje bezwzględne podpo12

Zasady powyższe dotyczą zrzeszania się jst, z jednej strony w związki o charakterze lokalnym i regionalnym np. związki powiatów, a z drugiej strony zrzeszania się w organizacjach międzynarodowych.
13
A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 99.
14
J. Wojnicki, Samorząd lokalny…, op.cit., s. 41.
15
A. Błaś, Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 roku,
[w:] Studia nad samorządem terytorialnym, Warszawa 2002, s. 15; H. Izdebski, Samorząd terytorialny.
Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 56 i n.
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rządkowanie administracji rządowej, szczególnie Radzie Państwa, były dalekie od
idei i koncepcji samorządu lokalnego16.
Samorząd terytorialny reaktywowany został ustawą uchwaloną z inicjatywy Senatu
dopiero w marcu 1990 roku w postaci samorządowej gminy17. Konstytucjonalizacja
idei samorządności na szczeblu lokalnym nastąpiła późno, bo w 1992 r. na mocy tzw.
Małej Konstytucji mówiącej, że „samorząd terytorialny jest podstawową funkcją
organizacji lokalnego życia publicznego”18. Wraz z samorządem terytorialnym
przywrócono również dualistyczny model administracji publicznej w terenie
w postaci rejonowych organów rządowej administracji ogólnej oraz urzędu wojewodów19.
W pracach nad nową Konstytucją RP trwających w poł. lat 90. odbyła się burzliwa
debata nad wprowadzeniem do Ustawy Zasadniczej trójszczeblowej struktury
samorządu20. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie kompromisowe, co
znalazło swoje odbicie w art. 165 ust. 2 Konstytucji stanowiącym, iż „inne jednostki
samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa”. Swojemu
niezdecydowaniu ustrojodawca dał szczególny wyraz w alternatywnej konstrukcji
art. 164 ust. 2, gdyż w oparciu o ten zapis samorząd albo mógłby pozostać jedynie
dwuszczeblowy na poziomie gminy i województwa, albo rozbudowany o jeszcze inne
struktury lokalne21. Niejednoznaczna decyzja ustrojodawcy w sprawie ilości szczebli
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, a co się z tym wiąże
i jednostek samorządowych, oznaczała przerzucenie odpowiedzialności za kształt
samorządu na barki ustawodawcy zwykłego. Taka decyzja Komisji Konstytucyjnej
i samego Zgromadzenia Narodowego budziła powszechne zdziwienie, gdyż tego typu
materie powinny być uregulowane w Ustawie Zasadniczej, co zapewniłoby im
odpowiednią rangę prawną oraz trwałość.

16

I. Lewandowska-Malec, Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL, „Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1, s. 123.
17
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (później nazywana o samorządzie gminnym), tekst jedn. Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591.
18
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach pomiędzy
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U.
1992, Nr 84, poz. 426.
19
A. Błaś, Reaktywowanie samorządu…, op.cit., s. 16.
20
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 265.
21
J. Boć, Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Warszawa 2002, s. 38.
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Ostatecznie, konstytucyjnie określając nazwę22, zagwarantowano tylko istnienie
samorządu gminnego wyposażonego w osobowość prawną i posiadającego prawo
własności i inne prawa majątkowe23.
Po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych jesienią 1997 roku nowy parlament podjął ważną decyzję ustrojową o wprowadzeniu, mimo sporów na ten temat,
trójszczeblowego podziału terytorialnego. W dniu 5 czerwca 1998 roku uchwalono
ustawy o samorządzie województwa i samorządzie powiatu24. Ostatecznie od 1 stycznia 1999 roku powołano 2489 gmin, 373 powiaty, w tym 308 ziemskich i 65 grodzkich
(miast na prawach powiatu) oraz 16 województw. Rada Ministrów rozporządzeniem
z dnia 31 maja 2001 roku powołała jeszcze 7 kolejnych powiatów25.
Samorząd terytorialny poprzez działalność swoich organów stał się immanentnym
składnikiem władzy publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej. W ten sposób państwo
polskie zostało aktywnym podmiotem procesów modyfikacji ładu ustrojowego,
procesów dokonujących się na obszarze Unii Europejskiej26.

PROBLEMATYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OPINII
LOKALNYCH POLITYKÓW

Rozważania zawarte w dalszej części niniejszego opracowania oparte zostały na
rozmowach z przedstawicielami organów władzy lokalnej oraz ugrupowań politycznych działających na terenie miasta i powiatu bełchatowskiego. Stanowią one
empiryczną ilustrację dotyczącą programowych założeń badanych organizacji i instytucji politycznych.
Informacje poniżej zaprezentowane zostały zebrane za pomocą dwóch technik
badawczych. Podstawową techniką był wywiad częściowo skategoryzowany, natomiast jedynie pomocniczo wykorzystywano obserwację.
22

Art. 164 ust. 1 Konstytucji RP głosi, iż „podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
gmina”.
23
Art. 165 ust. 1.
24
Uregulowanie szczegółowych kwestii finansowania jednostek samorządu terytorialnego, kompetencji oraz problematyki wyborczej nastąpiło w kolejnych ustawach tzn. w ustawie najpierw z 1998 r.
a następnie z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w ustawie z 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej oraz w ustawie z 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
25
Szerzej na temat siatki zasadniczego podziału administracyjnego kraju [w:] Samorząd terytorialny.
Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 10–15.
26
A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 101–102.
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Badanie lokalnych elit politycznych zmierzało w celu uzyskania odpowiedzi na
następujące pytania: jaki jest poziom kompetencji i kwalifikacji lokalnych liderów
ugrupowań politycznych do piastowania funkcji i urzędów w samorządzie terytorialnym oraz czy mają oni szerszą, oprócz zwykłego administrowania, wizję funkcjonowania wspólnot lokalnych.
Wszyscy rozmówcy aktywnie, niektórzy zawodowo, uczestniczą w działalności
organów samorządu terytorialnego. W gronie tym znajduje się wicestarosta powiatu
bełchatowskiego, Prezydent Miasta Bełchatowa, wójt gminy Bełchatów, Przewodniczący Rady Miasta, członek zarządu powiatu, radny Rady Powiatu oraz dwóch
radnych miejskich. Starałem się tak dobrać rozmówców, aby reprezentowali różne
szczeble i organy samorządu, a przy tym mieli również bezpośredni wpływ na kreowanie polityki lokalnej. Ostatecznie w badanej grupie znalazło się osiem osób
z reguły piastujących wysokie funkcje: trzech polityków szczebla powiatowego oraz
pięciu gminnego. Są to osoby związane z samorządem terytorialnym co najmniej od
10 lat, z wyjątkiem Prezydenta Miasta Bełchatowa, który został wybrany na swój
urząd w 2002 roku nie uczestnicząc wcześniej w życiu publicznym.
W trakcie rozmów zwróciłem się do powyższych polityków z szeregiem pytań
(patrz załącznik). Dotyczyły one fundamentalnych problemów koncepcji samorządu
terytorialnego, jego miejsca w systemie władzy publicznej, struktury i organów
jednostek samorządowych, zasad funkcjonowania oraz ekonomicznych i materialnych podstaw jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest, bowiem to, jak osoby
sprawujące odpowiedzialne funkcje w organach jst rozumieją jego istotę, z czym
wiąże się zdolność do dyskontowania mechanizmów i prerogatyw, w jakie ustrojodawca wyposażył społeczności lokalne i ich samorządowe organy.
Na wstępie warto poznać odpowiedź na pytanie, czy zdaniem samorządowców
problematyka samorządowa w ogóle, a jeśli tak, to w jakim stopniu, jest przedmiotem zainteresowania ugrupowań politycznych, które rozmówcy reprezentują, czyli
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Samoobrony, Platformy Obywatelskiej, Prawa
i Sprawiedliwości, Partii Centrum i ugrupowań lokalnych: „Porozumienia Lokalnych Ugrupowań Społecznych” (PLUS), „Ziemi Bełchatowskiej” oraz „Ligi Wiejskiej
i Miejskiej”. Analiza wypowiedzi rozmówców pozwala sformułować szereg wniosków.
Po pierwsze, znajomość programów politycznych własnych partii i ugrupowań
politycznych dotyczących problematyki samorządowej wśród polityków lokalnych
jest najdelikatniej to ujmując, mało imponująca. Przewodniczący Rady Miasta
przyznaje nawet otwarcie, że nie wczytywał się aż tak dokładnie w program własnej
partii (PO) dotyczący myśli samorządowej.
Po drugie, liderzy samorządowi prezentują w wielu kwestiach swoje własne zdanie,
a nie stanowisko ugrupowania politycznego, które reprezentują.
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Po trzecie, liderzy lokalnych ugrupowań politycznych, które notabene nie są
partiami politycznymi doskonale znają problematykę samorządową, gdyż najczęściej
to oni właśnie współtworzą deklaracje programowe lub programy tych ugrupowań,
w których problematyka ta zajmuje czołową rolę. Zupełnie inną kwestią jest to, czy
polityka realizowana przez nich jest zgodna z treścią tychże deklaracji i programów.
Okazało się więc, że członkowie elity politycznej szczebla samorządowego mają
problemy z odpowiedzią na pytanie o prezentowaną przez nich i ich ugrupowania
ogólną koncepcję samorządu terytorialnego.
Większość samorządowców sprowadza zagadnienie koncepcji samorządu do
spraw trójszczeblowej struktury terytorialnej oraz problematyki celowości funkcjonowania powiatów. Wieloletni wójt gminy Bełchatów widzi problemy samorządu
w zasadzie jedynie przez pryzmat przerostu zatrudnienia administracyjnego na
poziomie województwa. Natomiast w odniesieniu do gmin stwierdził, iż „aparat
urzędniczy działa sprawnie i prężnie”. Tego typu zdania jawią się bardziej jako
karykatura koncepcji istoty samorządu.
W podobnym duchu utrzymana była wypowiedź radnego powiatu reprezentującego Samoobronę, który koncepcję samorządu sprowadził jedynie do spraw gospodarki komunalnej. Nieliczni samorządowy, np. Prezydent Bełchatowa, czy też były
poseł na Sejm oraz radny Rady Miasta z ramienia SLD starają się dostrzec usytuowanie samorządu w szerszej przestrzeni społeczno-politycznej, a więc wśród
mechanizmów życia politycznego. Radny Rady Miasta opowiada się za koncepcją
przywrócenia silnego samorządu terytorialnego, ściśle służącego koncepcji budowy
społeczeństwa obywatelskiego i luźno powiązanego z działalnością partii politycznych. Uważa, iż partie powinny przede wszystkim kreować składy organów uchwałodawczych na szczeblach samorządów wojewódzkich, natomiast na niższych
szczeblach powinny działać lokalne ugrupowania polityczne. Radny dostrzega
potrzebę dalszej i pełniejszej decentralizacji władzy w Polsce. Postuluje ustawiczne
reformowanie polskiego ustroju w kierunku silniejszego i sprawniejszego samorządu,
tak by można było w oparciu o niego budować społeczeństwo obywatelskie. Z kolei
Prezydent Bełchatowa, mówiąc o kompleksowej koncepcji samorządu, proponuje,
aby wybory do ciał uchwałodawczych na wszystkich trzech szczeblach samorządu
były bezpośrednie większościowe, a nie proporcjonalne. W jego opinii wybory starostów powinny być bezpośrednie, „gdyż daje to pewną niezależność i pozwala wyjść
z cienia, co starostom jest szczególnie potrzebne”.
Świadomość tego, że struktury samorządowe są ogniwami szerszego mechanizmu
organizowania życia zbiorowego i kierowania nim można w znacznie szerszym
wymiarze odnaleźć jeszcze tylko w wypowiedziach wicestarosty powiatu bełchatowskiego. Poza tym, wicestarosta konstruując swoje wypowiedzi, opiera się na konstytucyjnej regulacji pozycji ustrojowej samorządu. Stwierdza bowiem, że przyjęty
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w Polsce model samorządu wprowadza jego autonomię „jako odrębnej osoby prawnej (…), która działa we własnym imieniu, na własny koszt i na własne ryzyko
zgodnie z przepisami prawa”. Rozmówca ten wzmocnienie roli samorządu terytorialnego względem administracji rządowej, tak by ta „czuła oddech samorządu” przy
konstruowaniu ustawy budżetowej, widzi we wzmocnieniu reprezentacji samorządu
względem władzy rządowej. Według niego to wzmocnienie miałoby polegać na
„diametralnej przebudowie struktury i uprawnień Senatu RP”. Miałby on składać się
w połowie z senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w okręgach jednomandatowych, natomiast druga połowa Senatu tworzona byłaby w drodze elekcji
wybitnych autorytetów rekrutujących się ze środowiska trzech samorządów: terytorialnego, gospodarczego i naukowego. W myśl tej koncepcji przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego wybieraliby niekwestionowane autorytety intelektualne
i moralne na szczeblu województwa.
Koncepcja samorządu terytorialnego, jaką prezentuje wicestarosta, jest w miarę
spójnym i kompleksowym wywodem opartym na głębszych przemyśleniach i obserwacji rzeczywistości społeczno-politycznej. Niestety muszę stwierdzić, iż wypowiedzi tego typu zdarzały się rzadko w przeprowadzanych rozmowach. Najczęściej
bowiem politycy nie odnoszą się do istoty samorządu, jego roli i znaczenia, czy też
jego ideologicznych podstaw. Dla znacznej części samorządowców samorząd terytorialny jest więc jedynie maszyną urzędniczą administrującą na określonym
obszarze.
Zdecydowanie łatwiej było samorządowcom zająć stanowisko w sprawach dotyczących struktury samorządu, jego trójszczeblowości. Znaczna większość polityków
samorządowych zdecydowanie opowiedziała się za likwidacją szczebla powiatowego
i powrotem do struktury dwuszczeblowej samorządu terytorialnego. Wyjątkami w tej
materii są poglądy wicestarosty i wójta gminy Bełchatów. Ten pierwszy sugeruje
nawet, iż samorząd trójszczeblowy jest już sprawdzony. Jednocześnie przyznaje, że
samorządy powiatowe w drodze porozumień przekazują gminom pewne zadania do
realizacji. Zdaniem wicestarosty „działania te wynikają z zasady pomocniczości
(subsydiarności), która polega na tym, że to, co jest możliwe do zrealizowania na
niższym szczeblu samorządu, bliższym obywatelowi, należy tam przekazać”.
Mam wrażenie, że wicestarosta uważa ten fakt za coś zupełnie normalnego. Ale
czy przypadkiem nie jest to argument przeciwników powiatów? Wszakże podział
kompetencyjny zadań jst powinien być regulowany ustawowo, a jedynie wyjątkowo
należy korzystać z możliwości umownego cedowania zadań na jst niższego szczebla.
Praktyka przekazywania pewnych zadań z powiatów do gmin świadczyć może
o niewydolności bądź finansowej, bądź organizacyjnej tych pierwszych. Należy
zwrócić uwagę, iż obrońcą idei samorządu powiatowego jest człowiek mocno zaangażowany zawodowo w pracę tego szczebla samorządu. Wójt gminy wyraził się nad
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wyraz enigmatycznie w tej kwestii, twierdząc, iż samorządy powiatowe to już tradycja, więc powinny nadal istnieć. Pozostawmy tę opinię bez komentarza.
Arsenał argumentów przeciwników szczebla powiatowego jest może niezbyt
rozbudowany, lecz niezwykle mocny w swej wymowie. Zwraca uwagę fakt, iż
w powyższej grupie samorządowców znajdują się politycy tego szczebla. Członek
zarządu powiatu, kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych z listy PIS-u
uważa, „że przy pewnej modyfikacji samorządu gminnego, szczebel powiatowy
mógłby ulec likwidacji” ze względu na jego niewydolność finansową, podkreślał.
Twierdzi również, że w jego partii ścierają się dwie koncepcje struktury samorządu
– dwuszczeblowa, bez powiatów oraz trójszczeblowa, ale przy znacznym zmniejszeniu liczby powiatów, a co za tym idzie przy ich powiększeniu terytorialnym o kolejne
gminy.
Zdaniem innego radnego powiatu, a zarazem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu (Samoobrona) zlikwidowanie powiatów przyniosłoby duże
oszczędności dla budżetu państwa „przy niewielkim uszczerbku dla istoty samorządności”, gdyż zadania powiatów z powodzeniem mogłyby przejąć prężne samorządy
gminne. Radny uważa, że powiaty są zupełnie niewydolne finansowo i aby przetrwać
muszą się zadłużać poprzez zaciąganie kredytów bankowych lub też poprzez emisję
długoterminowych obligacji. Jako przykład niewydolności finansowej radny ten
przywołuje problemy z uzyskaniem środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej, przy staraniach, o które należy zabezpieczyć własne środki finansowe na
współfinansowanie inwestycji. Powiaty najczęściej tych środków nie mają.
Prezydent Bełchatowa wskazuje, iż największym problemem powiatu jest brak
„poczucia dochodów własnych”, dochodów pozyskiwanych z gospodarowania
mieniem komunalnym, którego samorządy powiatowe są de facto pozbawione.
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest niemożność skutecznego kreowania przez
powiaty rzeczywistości gospodarczej poprzez inwestycje własne. Funkcjonowanie
powiatów sprowadza się zatem jedynie do administrowania bez elementów zarządzania, a więc do tego, co równie dobrze i skutecznie mogłyby wykonywać gminy.
Stawia to, zdaniem rozmówcy, pod znakiem zapytania sens reformy samorządowej
z roku 1998.
Druzgocącą krytykę powiatowego szczebla samorządu przedstawili politycy
samorządu gminnego reprezentujący partie PO i SLD. Uważają oni, iż jest on zbędny
i niepotrzebny ze względu na jego całkowite niedofinansowanie, a tym samym niewydolność ekonomiczną. Nie jest on ich zdaniem w stanie prowadzić samodzielnych
działań inwestycyjnych, nie jest nawet zdolny „podołać zadaniom związanym
z utrzymaniem dróg, nie mówiąc już o ich budowie”, jak ujął to Przewodniczący
Rady Miasta (PO). Według niego patologiczną sytuacją jest cedowanie zadań powiatów na samorządy gminne. Wskazuje on, iż likwidacja powiatów byłaby zgodna

114

Konrad Koc

z programem partii PO odbiurokratyzowania administracji w celu szukania oszczędności budżetowych.
Radny reprezentujący SLD, przytaczając wyżej już prezentowane argumenty,
podaje konkretne przykłady potwierdzające wadliwą ustrojowo konstrukcję finansów
tego szczebla. Na dowód przytacza takie oto okoliczności: dwa potężne zakłady
przemysłowe (Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia „Bełchatów”) na obszarze
powiatu bełchatowskiego z tytułu szkód górniczych i zanieczyszczenia środowiska
naturalnego płacą bardzo znaczące odszkodowania, lecz do budżetu powiatu z tego
tytułu nie wpływają żadne środki finansowe, gdyż jedynymi beneficjentami są gminy,
na terenie których te zakłady się znajdują.
Prezydent Miasta (PLUS) odniósł się również do problematyki swoistego dualizmu
w strukturze samych powiatów, czyli do istnienia powiatów ziemskich i grodzkich.
Jego zdaniem o wiele łatwiej jest zarządzać miastem na prawach powiatu (powiatem
grodzkim), co najlepiej widać przy zarządzaniu infrastrukturą drogową, gdzie nie
ma wątpliwości, kto jest za co odpowiedzialny. Abstrahując od idei i przesłanek
celowościowych tego podziału, rzeczą nie do końca zrozumiałą jest fakt, że oto mamy
dwa miasta leżące obok siebie – Bełchatów i Piotrków Trybunalski o podobnej
wielkości i zbliżonej liczbie mieszkańców, a mimo tego, pierwsze jest powiatem
ziemskim, a to drugie powiatem grodzkim. W opinii rozmówcy trudno jest znaleźć
racjonalne wytłumaczenie takiej polityki, która faworyzuje niektóre miasta tylko
dlatego, iż kiedyś były stolicami województwa.
Zapytałem wreszcie moich rozmówców, jaki – ich zdaniem – powinien być model
samorządu wielkich miast i Warszawy. Wszyscy politycy lokalni, bez wyjątku,
opowiedzieli się za jednolitym modelem, nie wyłączając stolicy. Obecne uprzywilejowanie Warszawy, której struktura samorządowa opiera się na osobnej regulacji
prawnej jest zupełnie czymś niezrozumiałym, gdyż w ogóle nie przekłada się na
skuteczniejsze zarządzanie, a powoduje jedynie nadmierny biurokratyzm, wzrost
administracji oraz piętrzy koszty utrzymania rzeszy radnych. Warszawa z racji bycia
stolicą Polski w zakresie funkcjonowania samorządu ma niewiele więcej zadań do
spełnienia niż inne duże aglomeracje, stąd też powszechna opinia o potrzebie ujednolicenia ustroju prawnego wielkich miast. Stanowczą krytykę samorządu miasta
stołecznego Warszawy przedstawili politycy samorządu gminnego reprezentujący
partie PO i SLD. Stawiając pytanie o samorząd wielkich miast, spodziewałem się, że
moi rozmówcy odniosą się na przykład do sprawy ustroju samorządu miasta Łodzi
(siedziby własnego województwa). Nikt do sprawy tej nie odniósł się w sposób
merytoryczny.
Analiza powyższych wypowiedzi nasuwa następującą konstatację, iż generalnie
politycy lokalni dostrzegają potrzebę reform samorządu terytorialnego, sprowadzając jednakże problem głównie do jego struktury (liczby szczebli). Wskazują oni
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przede wszystkim na znaczące niedomogi szczebla powiatowego, który zamiast być
inicjatorem, a następnie motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionie, stał
się przysłowiową kulą u nogi samorządu w Polsce. Niestety niektórzy samorządowcy
z pewnym zażenowaniem stwierdzają również fakt, iż nikt obecnie „nie podejmie
tak niepopularnej politycznie decyzji o likwidacji lub choćby zmniejszeniu liczby
powiatów, gdyż godziłoby to w rzesze pracowników, radnych i polityków lokalnych
– członków partii rządzących”. Biorąc pod uwagę, że układ sił w samorządowych
organach uchwałodawczych wcale nie musi odzwierciedlać układu parlamentarnego,
to i partie będące w opozycji pozaparlamentarnej, jak i parlamentarnej obecnie
w kwestii powiatów raczej milczą.
Problem, czy samorząd w skali całego kraju mówi jednym głosem w sprawie
likwidacji powiatów, pozostaje z pewnością kwestią do dalszych i głębszych analiz
i badań socjologiczno-statystycznych. Aczkolwiek gdyby przyjąć, że społeczność
lokalna powiatu bełchatowskiego i jej struktury władzy to mikrosystem społeczno-polityczny, można byłoby pokusić się o pewne uproszczone uogólnienia.
Problematyka dualizmu rządowo-samorządowego na szczeblu wojewódzkim
również budzi zainteresowanie moich rozmówców. Jako politycy lokalni dostrzegają
fakt istnienia specyficznej dwuwładzy wojewody i marszałka województwa. Niemalże
wszyscy, oprócz wójta gminy, opowiedzieli się jednakże za przekazaniem większości
uprawnień administracji rządowej samorządowi województwa, a więc za dalszą
decentralizacją władzy w Polsce.
Argumentację prezentowanego stanowiska znajdujemy w wypowiedziach tylko
trzech działaczy politycznych: wicestarosty, Prezydenta Miasta i Przewodniczącego
Rady Miasta. Ten ostatni zarysował nawet pewną koncepcję pozycji ustrojowej
władzy w województwie. Wicestarosta stwierdza, iż istnienie dwóch dużych administracji na szczeblu województwa ma sens tylko pod warunkiem realizacji przez nie
zupełnie odmiennych zadań. Przy czym to marszałek województwa powinien być
gospodarzem województwa obsługującym ludność tego regionu. Wojewoda powinien działać jako przedstawiciel rządu w terenie i odpowiadać za bezpieczeństwo
publiczne, co pociąga za sobą podporządkowanie temu organowi administracji
zespolonej w regionie.
Zdaniem Prezydenta uprawnienia wojewody względem samorządu powinny
sprowadzać się jedynie do tzw. policji administracyjnej, natomiast należałoby odejść
od rozwiązań, w których samorząd wojewódzki zmuszony jest w wielu sprawach
zabiegać o pozwolenie wojewody na realizację programów inwestycyjnych i innych
przedsięwzięć lokalnych. Taka sytuacja istnieje obecnie np. przy ubieganiu się
o środki unijne z funduszy i programów pomocowych. Zdaniem prezydenta inercja
obecnego systemu, który potwierdza istnienie dualizmu władzy, polega na tym, iż
„oto kreatorem polityki regionalnej jest samorząd wojewódzki, a dystrybutorem (de
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facto decydentem przypis autora K. K.) środków finansowych na tę politykę jest
wojewoda”. System ten jest więc niezwykle zbiurokratyzowany i sformalizowany, a co
się z tym wiąże i opieszały.
Przewodniczący Rady Miasta, polityk partii PO, proponuje, aby opowiedzieć się
po stronie jednego z dwóch modeli administracji rządowej w regionie: albo powoływania rządów regionalnych na wzór struktur władzy niemieckich landów, albo
powoływania jedynie delegatur rządu w terenie. Pierwszy model zakładałby silne
wzmocnienie administracji rządowej w województwie kosztem samorządu lokalnego,
drugi ograniczałby zakres działania delegatur do spraw bezpieczeństwa publicznego
i ochrony środowiska. W opinii powyższego polityka lokalnego to właśnie w niepotrzebnej dwuwładzy w województwie należy upatrywać „słabej skuteczności
w ściąganiu środków unijnych dla regionów oraz redystrybucji na niższe szczeble
samorządu tychże środków”.
W dyskusji dotyczącej dualizmu władzy w województwie jedynie wójt gminy
stanął na stanowisku wzmocnienia władzy wojewody i przekazania mu większości
kompetencji do kreowania polityki regionu.
Znaczne rozbieżności w opinii samorządowców wywołuje ustosunkowanie się do
modelu jednoosobowego organu zarządzająco-wykonawczego na szczeblu gminnym,
ewentualnie powiatowym i wojewódzkim. W tej materii politycy lokalni prezentują
skrajne koncepcje – od przywrócenia kolegialnych zarządów na szczeblu gminnym
(politycy Samoobrony RP i SLD), po pomysły elekcji w bezpośrednich wyborach
również starosty i marszałka województwa, przy jednoczesnym zniesieniu zarządów
(PO i PiS). Ci pierwsi argumentują swoje stanowisko tworzeniem się oligarchicznych
grup wokół wójtów czy prezydentów, co w następstwie sprzyja powstawaniu układów
korupcjogennych.
System kolegialny według radnego reprezentującego Samoobronę pozwala lepiej,
w sposób bardziej przemyślany i wyważony, wypracowywać rozwiązania i podejmować decyzje dla samorządu. Radny ten proponuje również dość niekonwencjonalne
rozwiązanie, aby organy zarządzająco-wykonawcze miały charakter kolegialny przy
jednoczesnym bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta, starosty
i marszałka województwa.
W tym miejscu nieodparcie nasuwa się pytanie, jaki jest zatem sens wzmacniania
pozycji wyżej wymienionych jednoosobowych organów poprzez bezpośrednie
wybory, jeżeli i tak ich uprawnienia byłyby ograniczone i kontrolowane przez pozostałych członków zarządu. Wszak jednoosobowe organy wykonawcze w obecnym
ustroju samorządu podlegają ścisłej kontroli ze strony np. Komisji Rewizyjnej czy
też Regionalnej Izby Obrachunkowej. Koronnym argumentem zwolenników drugiej
koncepcji jest potrzeba wzmocnienia pozycji starosty, a przede wszystkim marszałka
województwa, co może się dokonać po pierwsze poprzez ich bezpośrednie wybory
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tak, aby urząd, który piastują, był utożsamiany z konkretną osobą mającą silne
poparcie społeczne. To pozwoliłoby im wyjść z przysłowiowego cienia polityki. Po
drugie, służyć temu mogłaby likwidacja zarządów na szczeblu powiatów i województw. Na realizacji powyższej idei z pewnością zyskałby urząd Marszałka Województwa, który mógłby przy niewielkich jeszcze przesunięciach kompetencji
wzmocnić swoją pozycję ustrojową względem wojewody, co z kolei znacznie zmniejszyłoby negatywnie postrzegany dualizm władzy.
Przechodząc w tym miejscu do kwestii finansowania zadań samorządu, należy
stwierdzić, iż niemalże wszyscy samorządowcy mówią jednym głosem o patologicznym charakterze finansów jst i ich systemowej niewydolności. Rozmówcy zwracają
szczególną uwagę na rażąco niskie finansowanie szczebla powiatowego, który nie
jest w stanie efektywnie wypełniać wszystkich ustawowo nałożonych na niego zadań,
co z kolei jest koronnym argumentem zwolenników likwidacji powiatów.
Niestety tylko nieliczni politycy lokalni potrafili przedstawić propozycję rozwiązań systemowych, szczególnie zmian prawnych, które miałyby na celu sanację
finansów jst.
W opinii wicestarosty (Partia Centrum) oraz członka zarządu powiatu reprezentującego PiS samorząd tego szczebla powinien mieć ustawowo przypisane zadania,
jak również ustawowo zagwarantowane źródła finansowania tychże zadań. Choć
obecny stan prawny ukształtowany nową, obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. ustawą
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego27 taki stan statuuje, to jednak
środki finansowe z budżetu państwa zapewnione są na poziomie minimalnym,
a niejednokrotnie poniżej minimalnego.
Obaj samorządowcy uważają, że wina za niedofinansowanie powiatów leży po
stronie rozwiązań normatywnych, tzn. złej konstrukcji ustawy o finansach jst, która
słabo wyposaża powiaty w dochody z udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT). Drugą przyczyną zapaści finansowej tego szczebla samorządu jest
zbyt małe, czasami nawet symboliczne, wyposażenie go w majątek w przeciwieństwie
do gmin, które posiadając majątek komunalny, mogą dochody z niego przeznaczyć
na różnego typu inwestycje. Powiat zaś, aby mógł realizować w pełni zadania własne,
a czasami nawet i zlecone, zmuszony jest, nie mając własnych źródeł finansowania,
uciekać się do kredytów bankowych, które niestety nakręcają spiralę zadłużenia.
Dochodzi nawet do sytuacji, że zadłużenie wymagalne jest spłacane nowymi kredytami bankowymi. W przypadku powiatu bełchatowskiego, jak mówi wicestarosta,
postanowiono wyjść z zadłużenia bankowego poprzez emisję długoterminowych
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obligacji, które niestety tylko na pewien czas odłożą problem finansowania zadań
powiatu.
Znacznie korzystniej przedstawia się sytuacja finansowa gmin, ponieważ mogą
one pożyczone pieniądze inwestować w majątek komunalny, który następnie generując dochody, umożliwia szybkie i terminowe spłacanie kredytów, co gwarantuje
tym samym płynność finansową jednostek gminnych. Zdaniem Prezydenta Miasta,
proponującego konstruktywne rozwiązania poprawy sytuacji finansowej polskiego
samorządu, należałoby wprowadzić udział jednostek gminnych i powiatowych
w podatku VAT, a nie tylko bazować na symbolicznej partycypacji w podatku PIT
i CIT. Jedynie „udział w podatku VAT, podatku dość skutecznie ściąganym, może
przynieść naprawę finansów samorządu w Polsce”. Według prezydenta bardzo duże
obciążenie finansowe dla samorządu wypływa z zapisów Karty Nauczyciela, która
przerzuca na barki jst finansowanie oświaty wszystkich poziomów edukacyjnych
oprócz wyższego. W gminie miejskiej, jaką jest Bełchatów, budżet miasta to ok. 100
mln zł, z czego na utrzymanie oświaty potrzeba 40 mln zł, a subwencja z budżetu
państwa wynosi 33 mln. Brakuje zatem 7 mln zł, które miasto musi dołożyć
z własnej kieszeni. Są gminy, gdzie utrzymanie oświaty pochłania nawet 60% jej
budżetu. W opinii prezydenta poprzez stosowanie skomplikowanego algorytmu
rozdziału środków finansowych na prowadzenie oświaty, przerzuca się „w sposób
ukryty pewne koszty m.in. remontów szkół, dodatków nauczycielskich na budżety
samorządowe. Potwierdza to tylko politykę państwa, polegającą na przenoszeniu
odpowiedzialności za prowadzenie oświaty z rządu na samorządy”. Prezydent odnosząc się do problematyki finansowania jst, stanowczo skrytykował pomysł forsowany
przez lobby dużych miast, polegający na tym, aby pewien procent podatku dochodowego PIT wpływał do budżetu gmin będących miejscem pracy, a nie zamieszkania
obywateli. Realizacja tej idei doprowadziłaby do tego, że gminy wiejskie, które są
z reguły słabo zindustrializowane, straciłby znaczne środki finansowe na rzecz
wielkich aglomeracji.
Niemalże identyczną ocenę w powyższej sprawie wyraził Przewodniczący Rady
Miasta (PO) proponując w celu poprawy sytuacji finansowej samorządu znaczące
zwiększenie udziału jednostek gminnych w podatku od osób prawnych CIT. Stanowiłoby to jego zdaniem „duży bodziec dla samorządów (gminnych przypis autora
K. K.) do szukania inwestorów tworzących nowe, duże firmy, a co za tym idzie i nowe
miejsca pracy”.
Radny Rady Powiatu reprezentujący Samoobronę obwinia za złą sytuację finansową samorządu wadliwe rozwiązania normatywne, np. obowiązywanie Karty
Nauczyciela oraz zbyt duże obarczenie jst zadaniami publicznymi, za którymi nie
idą odpowiednie środki finansowe. Według radnego państwo powinno wspierać
samorządy przy realizacji ważnych, strategicznych inwestycji.
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Wójt gminy Bełchatów podobnie stwierdza, że samorządom przekazuje się coraz
więcej zadań, a nie otrzymują one na ich realizację wystarczających środków, nie
podaje on jednak możliwych wariantów reformy systemu finansów jst.
Z powyższych wypowiedzi wyłania się złożony obraz gospodarki finansowej polskiego samorządu, i co więcej, zmuszający do poważnej refleksji. Analiza zgromadzonych
wypowiedzi zaświadcza, iż tylko nieliczni samorządowcy proponują konkretne rozwiązania mające na celu zmianę tej sytuacji. Świadczyć to może albo o braku doświadczenia i znajomości problematyki finansów publicznych, albo też o braku szerszej wizji
koniecznych i systemowych zmian finansowania samorządu terytorialnego. Większość
polityków lokalnych, choć zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansów budżetów
lokalnych, to jednak nie widzi swojej roli w procesie sanacji finansów, raczej woli czekać,
aż ustawodawca normatywnie podejmie wiążące decyzje.
W wypowiedziach samorządowców o finansach lokalnych nie wyczuwa się
w większości przypadków gotowości dokonywania konstruktywnych reform i zmian
zastanej sytuacji, które można by przeprowadzić w konkretnych jst. Można odnieść
wrażenie, iż samorządowcy całą winę za finansowe problemy samorządu w Polsce
zrzucają na regulacje prawne rangi ustawowej, przede wszystkim zaś na ustawę
z listopada 2003 r. o finansach jednostek samorządu terytorialnego, powołując się
tym samym na zapis art. 167 ust. 3 Konstytucji, który głosi: „Źródła dochodów
jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie”. Jednakże politycy
lokalni nie zawsze dostrzegają, iż ustawa zasadnicza daje im również możliwość
samostanowienia i kreowania własnych dochodów, a mówi o tym zapis, iż „dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne”. W związku z tym,
na mocy Konstytucji samorządy „mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat
lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie”.
Dopełnieniem ustrojowej pozycji samorządu w Polsce, warunkującym jego
samodzielność finansową, jest również wyposażenie go na mocy art. 165 ust. 1 Konstytucji w osobowość prawną oraz w prawo własności i inne prawa majątkowe. Na
rolę dochodów własnych samorządu zwraca również uwagę, statuując je na pierwszym miejscu, ustawa z 2003 r. o finansach jst. Podaje ona również cały niemały
katalog źródeł dochodów własnych, poczynając od podatków lokalnych, poprzez
opłaty lokalne, kończąc na udziałach we wpływach z podatku PIT i CIT.
Jak zatem widać, samorządy lokalne mają, i to wcale nie tak mały, wpływ na
kreowanie swoich budżetów, przede wszystkim dzięki ustalaniu wysokości dochodów
własnych. Jedynie udziały we wpływach z podatków dochodowych są sztywno
określone ustawowo, jak również dzięki wpływom z dochodów lokalnych jednostek
i zakładów budżetowych oraz majątku jst.
Tak więc nietrafne jest twierdzenie, iż pozycja finansowa samorządów zależy tylko
od wielkości środków przekazanych z budżetu państwa, czyli od dotacji i subwencji.
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Samorządowcy zdają się niekiedy zapominać, iż z istoty samorządności wynika
potrzeba, a nawet konieczność działań aktywizujących, samodzielnych inicjatyw oraz
prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet inwestycyjnej. Niestety przemożna
część polityków lokalnych prezentuje jedynie postawę roszczeniową względem
władzy centralnej. Naturalnie nie można nie dostrzegać tego, że są zadania publiczne,
z którymi jst nie poradziłyby sobie bez pomocy państwa. Konstytucja RP postanawia,
iż jst „zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających
im zadań”. Należy jednak koniecznie dostrzegać możliwości własnej inicjatywy
i przedsiębiorczości w kwestii pozyskiwania środków finansowych.
W rozmowach z politykami samorządowymi poprosiłem ich o ocenę dorobku
i wskazanie przyczyn niepowodzeń polskiego samorządu terytorialnego z perspektywy mijających piętnastu lat od jego powstania.
Prezydent Miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej za duży sukces uznali
daleko zaawansowaną decentralizację zadań publicznych na rzecz gmin i powiatów,
co zmierza ich zdaniem do stworzenia nowoczesnego i pełnego samorządu. Dla
Prezydenta Miasta sukcesem polskiej samorządności jest również zjawisko ustawicznego udoskonalania przepisów prawnych normujących kwestie działalności organów
poszczególnych szczebli samorządu, co z kolei jest „najskuteczniejszym instrumentem realizacji potrzeb społeczności lokalnej”. Dla Przewodniczącego znaczącym
osiągnięciem myśli samorządowej w Polsce było wprowadzenie bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach.
Wicestarosta powiatu bełchatowskiego za największe osiągnięcie ostatniego piętnastolecia uznał dynamiczny i kompleksowy rozwój infrastruktury technicznej i budowlanej w gminach, a ostatnio również w powiatach. Z kolei członek zarządu powiatu
zwrócił uwagę na to, iż „coraz bardziej społeczności lokalne potrafią się samoorganizować w celu aktywnego rozwiązywania spraw lokalnych”. Byłby to optymistyczny
prognostyk dotyczący budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Najczęstszą bolączką, o której wspominają samorządowcy jest niedoskonały
system finansowania zadań samorządu terytorialnego. Według polityka PIS-u,
członka Zarządu Powiatu, brak jest trwałych i stabilnych systemowych rozwiązań
gwarantujących skuteczne finansowanie zadań samorządu terytorialnego.
Wicestarosta bełchatowski w kategoriach porażki ujmuje zbyt późne, bo mające
miejsce dopiero pod koniec lat 90., powołanie struktury trójszczeblowej. Argumentuje przy tym, iż w przeciwnym wypadku już wiele zmian i reform mogłoby być za
nami. Mówiąc o zmianach, podkreślał pracę nad budową przez powiatowe wydziały
geodezji elektronicznego systemu informacji o terenie, który to system jest niezbędny
na przykład do wprowadzenia podatku katastralnego.
Z kolei dla polityka PO – Przewodniczącego Rady Miasta – największym błędem
w rozwoju polskiego samorządu terytorialnego było powołanie szczebla powiato-
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wego, zupełnie niewydolnej struktury, która tylko zwiększa obciążenie budżetu
państwa, co nie ma odzwierciedlenia w efektywności podejmowanych działań.
Polityk ten postuluje również potrzebę zmiany sposobu powoływania urzędu skarbnika i sekretarza miasta.
W opinii polityka SLD – radnego samorządu miasta – kluczowym błędem było
wprowadzenie jednoosobowych organów wykonawczych na szczeblu gmin miejskich
i wiejskich w miejsce organów kolegialnych.
Generalnie samorządowcy dostrzegają więcej niedociągnięć i porażek w rozwoju
polskiego samorządu niż zmian pozytywnych. Jednakże należy pamiętać, iż zazwyczaj łatwiej jest zauważyć negatywne zdarzenia i procesy niż to, co jest sukcesem,
ponieważ z reguły nie jest to nic spektakularnego, a wręcz zupełnie normalnego.
W tej materii właśnie sprawne i efektywne funkcjonowanie samorządu jest już
dużym osiągnięciem politycznym.
Z powyższych wypowiedzi samorządowców na postawione im pytania wysnuć
można dość pesymistyczne wnioski. Rozmówcy niezwykle krytycznie oceniają stan
rozwiązań organizacyjnych dotyczących jst, a zwłaszcza ich finansowe zabezpieczenie. Analiza zebranych wypowiedzi rzuca również światło na (nie w pełni zadowalający) poziom ich kompetencji i kreatywności jako polityków lokalnych. Rozmówcy
nadzwyczaj często akcentują problematykę niedofinansowania jednostek samorządu
terytorialnego, jego inercję w zakresie realizacji wielu zadań lokalnych, których
wykonanie opiera się zazwyczaj o tzw. plan minimum.
Zdecydowana większość samorządowców, z którymi rozmawiałem, za nieudane
posunięcie reformy samorządowej z drugiej połowy lat 90. uznało powołanie szczebla
powiatowego o dość dużym wachlarzu kompetencji przy jednoczesnej złej konstrukcji systemu finansowania tego szczebla. Przeważają opinie wskazujące, iż zadania
szczebla powiatowego mogłyby być sprawniej i skuteczniej wykonywane na szczeblu
gminnym, który dysponując majątkiem komunalnym, daje większą gwarancję
powodzenia realizacji inwestycji oraz bieżących spraw samorządowych.
Obserwacja lokalnej sceny politycznej i analiza wypowiedzi jej reprezentatywnych
przedstawicieli nasuwa szereg uwag, spostrzeżeń i ocen. Ważnym czynnikiem rzutującym na funkcjonowanie jst, oprócz jego struktury i ustroju finansowego, jest
rzeczywisty poziom profesjonalizmu lokalnej elity politycznej, kompetencji i doświadczeń jej członków a także spójności programów i niezbędnych reform polskiego
samorządu terytorialnego. Wyraźny jest deficyt działaczy i polityków, którzy mieliby
nie tylko koncepcję wymaganych zmian, a więc byliby nie tylko ideologami, lecz
przede wszystkim menadżerami polityki lokalnej na swoim terenie. Poza nielicznymi
wyjątkami, samorządowcy nie mają szerszej wizji kompleksowych reform ustroju
samorządu. Ich postulaty zmian, jeżeli się w ogóle pojawiają, są z reguły powierzchowne, pozbawione gruntownej znajomości problematyki. Nader widoczny jest
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brak precyzyjnej i wspólnej dla przedstawionych ugrupowań politycznych, generalnej koncepcji modelowej samorządu terytorialnego w naszym kraju.
Na zakończenie, patrząc przez pryzmat zgromadzonego materiału empirycznego,
chciałbym podnieść kwestię dotyczącą tego, który z poglądów jest bliższy lokalnym
politykom samorządowym. Czy ten, zakładający, że władza publiczna jest jakby
zewnętrznym czynnikiem, siłą organizującą życie zbiorowe i kierujące nim, określającą zadania, ustanawiającą normy działania i wartości, którym społeczeństwo winno
się bezwzględnie podporządkować? Czy też słuszny jest pogląd sprowadzający się
do założenia, iż władza, (w tym kontekście lokalna), winna być eufunkcjonalna,
a więc służebna wobec obywateli wspólnoty samorządowej, ich potrzeb i aspiracji?
Stanowisko pierwsze przypominające tezy hobbesowskiego Lewiatana, prowadzi do
przekonania o potrzebie stosowania niemalże autorytarnych metod i instrumentów
działania. Pogląd drugi przypomina z kolei koncepcję J. J. Rousseau, według którego
to władza ma służyć społeczeństwu, które może wszak władzę tę odrzucić.
Treści wypowiedzi moich rozmówców wyraźnie wskazują, iż część z nich opowiada się za modelem państwa i samorządu uspołecznionego. Pojawiają się jednak
wypowiedzi wskazujące, iż ich autorzy chcieliby zmian prowadzących w kierunku
społeczeństwa upaństwowionego.
Nietrudno zauważyć, iż pogląd pierwszy odwołuje się do demokratycznych ideałów partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy (w tym przypadku na szczeblu
lokalnym) i budowy społeczeństwa obywatelskiego28. Stanowisko drugie prowadzi
wyraźnie w kierunku zmian polegających na umocnieniu pozycji aparatu władzy
państwowej i osłabieniu podmiotowości społeczeństwa.

ZAŁĄCZNIK

Pytania skierowane do liderów i polityków samorządowych:
1. Jaką koncepcję samorządu terytorialnego (zadania, relacje z organami państwa,
partiami politycznymi) prezentuje Pana ugrupowanie polityczne i Pan sam?
2. Jaka według Pana powinna być struktura samorządu – ilu szczeblowa, czy
powiatowy szczebel samorządu jest potrzebny?
28

Interesujące rozważania zawiera artykuł P. Puchacza, Obywatelstwo, tożsamość, partycypacja:
o idei demokracji deliberatywnej na szczeblu lokalnym, [w:] Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienia
tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, Kraków 2002, s. 57 i n. Zob. też moją recenzję tej książki
w „Dialogi Polityczne” 2005, nr 5–6, s. 211 i n.
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3. Czy w województwie ma sens utrzymywanie dualizmu rządowo-samorządowego (tzn. wojewoda kontra marszałek województwa)? Proszę ustosunkować
się do powyższego problemu.
4. Jakie według programu Pana ugrupowania powinno być finansowanie samorządu, bo jak dotychczas mamy ciągły brak środków finansowych i rzeczowych
na realizację powierzonych samorządom zadań m.in. w dziedzinie oświaty,
opieki społecznej, utrzymania infrastruktury etc.?
5. Jednoosobowy organ zarządzająco-wykonawczy ma występować tylko na
szczeblu gmin, czy może na wyższych szczeblach samorządu również? Jakie
jest Pana stanowisko w tej kwestii?
6. Samorząd wielkich miast a samorząd Warszawy – czy obecne zróżnicowanie
struktury tych samorządów jest zasadne?
7. Czy problematyka samorządowa znajdowała się w kręgu zainteresowania Pana
w obecnej kampanii parlamentarnej? Jeśli tak, to w jakim kontekście?
8. Czy mógłby Pan podjąć próbę podsumowania i oceny dorobku oraz niepowodzeń polskiego samorządu na przestrzeni minionych lat.
9. Miasto na prawach powiatu (powiat grodzki) – dobre rozwiązanie, czy może
relikt przeszłości?
10. Katalog zadań samorządu terytorialnego a chroniczny niedobór środków
finansowych (na przykładzie miasta i gminy Bełchatów). Czy możliwe są
rozwiązania pozytywne?
11. Czy wiąże Pan jakieś nadzieje na umacnianie samorządu terytorialnego
w obecnej sytuacji i przy aktualnym układzie sił na polskiej scenie politycznej?

SUMMARY

Local community and its problems in the eyes of local authorites

LOCAL GOVERNMENT IS a basic organizational form of political and social life consisting
of three elements: the particular territory, the community that lives there and the authorites
elected in general and democratic elections.
Inhabitants of a particular local government unit constitute the local community being
an example of constantly developing self-organizational processes among local society.
Each local community is, in the eyes of the law, included in the administrative division of
a country. Executive government in units of local government is in hands of local authorities
chosen in general and direct elections. Commune administrators, mayors, or presidents (in
large urban communities) as well as county council members are predominantly leaders of
local political parties present on the political stage.
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The main purpose of this article is to present the opinions of local self-government leaders of the commune and county level on the major problems concerning the condition and
perspectives of local governments in Poland in general.
The local authorites’ suggestions and opinions, identified by the conducted survey, allowed
the author to draw some conclusions and form generalizations.
The observed phenomena presented in this article could provide the foundation for
a deeper reflection upon the condition and quality of the political life in Polish local selfgovernment.
The research of local community issues constitutes an essential part of politics as a branch
of knowledge. The above article is an analysis of local communities functioning, on the
example of the Bełchatów Commune and County, in the light of activities taken by the
self-governing authorites.
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POLSKI SAMORZĄD TERYTORIALNY
W WARUNKACH CZŁONKOSTWA
W UNII EUROPEJSKIEJ

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ o dziesięć nowych państw (1 maja 2004 roku)
znacząco wpłynęło nie tylko na jej wielkość, ale także na charakter. Zmiany stały się
widoczne nie tylko na płaszczyźnie działania władz centralnych państw członkowskich, ale przede wszystkim w sposobie funkcjonowania organów władzy publicznej
na poziomie lokalnym. Członkostwo w Unii Europejskiej oznaczało dla państw nowo
przyjętych konieczność wdrożenia szeregu standardów polityczno-ustrojowych oraz
prawnych przyjętych jako kanony ładu społeczno-politycznego Wspólnot. Ranga
władz lokalnych wzrastała odtąd niepomiernie. Zgodnie ze wspomnianymi standardami, to na tym poziomie rozstrzygane mają być wszystkie sprawy publiczne
mieszkańców poszczególnych wspólnot samorządowych.
Samorządy terytorialne stały się największymi beneficjentami środków finansowych z funduszy strukturalnych, a możliwość dysponowania dużymi pieniędzmi
daje rzeczywistą władzę. Należy zatem postawić następujące pytanie: czy po ponad
dwóch latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej polski samorząd terytorialny
jest w stanie sprostać wyzwaniom, które się pojawiły? Czy samorząd terytorialny
w Polsce może i jest w stanie działać na podobnych zasadach, na jakich funkcjonują
samorządy w państwach tzw. „starej Unii”?
Przedmiotem dalszych rozważań będzie zatem próba odpowiedzi na postawione
pytanie.
Poruszane w niniejszym artykule kwestie należą do kategorii tzw. trudnych spraw
i z całą pewnością przez każdego z nas mogą być interpretowane w sposób
odmienny. Zgodnie bowiem z zasadami demokratycznego dyskursu społecznego,
dążyć należy do tego, by wynegocjowany w toku debaty społecznej mechanizm był
sprawny, funkcjonalny wobec potrzeb kraju i kompatybilny ze standardami europejskimi.
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Samorząd terytorialny jest powszechną i niezmiernie ważną instytucją w systemie
władzy publicznej w państwie. Stanowi on istotny element modelu ustrojowego
państwa, służy realizacji tych wartości, które składają się na koncepcję państwa
demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Podstawową powinnością samorządu jest reprezentowanie potrzeb i interesów lokalnej (regionalnej) społeczności.
Podstawową wartością zaś promowaną przez samorząd jest to, że reprezentuje on
interesy i preferencje lokalnej społeczności, a zróżnicowanie i złożoność tych problemów widać wyraźnie w procesie artykulacji i rozstrzygania problemów lokalnych.
Władza samorządowa będąc najbliższa obywatelowi i funkcjonalna wobec jego
interesów i potrzeb sprawia, że samorząd staje się bardziej „lokalny” i może efektywniej zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.
Samorząd terytorialny w każdym kraju podlega procesowi przekształceń społecznych i ustrojowych, jest instytucją dynamiczną, rozwija się dostosowując swą
strukturę, organizację i sposób działania do wymogów rzeczywistości gospodarczej,
politycznej i społecznej. Tylko wówczas może stać się czynnikiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także najlepszą szkołą demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
W „starych” państwach Unii Europejskiej samorząd terytorialny posiada bogate
tradycje i ogromny dorobek. Kształtował się bowiem przez wiele dziesiątków lat.
Dzięki temu, że proces budowy instytucji samorządu był rozłożony w czasie, dziś
samorządy zachodnioeuropejskie posiadają najczęściej konstytucyjną gwarancję
swojego istnienia, zabezpieczoną samodzielność w działaniu oraz zapewnione,
odpowiednimi zapisami ustawowymi, środki finansowe na realizację przypisanych
im zadań.
W państwach Unii Europejskiej nie odnajdziemy dziś jednego, wspólnego modelu
ustrojowego samorządu terytorialnego. Najbardziej widoczne i wyróżniające się na
tle państw członkowskich modele samorządów to: model unitarny, federalny i regionalny. Ale choć istnieją różnice w strukturach samorządu w obrębie tych trzech
modeli, to istota funkcjonowania tej instytucji jest zbliżona (standardowo) tzn.
w każdym z wymienionych modeli samorządu, pozwala on na swobodne kształtowanie lokalnych organów władzy umożliwiając w ten sposób zaangażować lokalne
społeczności do współuczestnictwa w jej sprawowaniu oraz stwarzając warunki dla
efektywniejszego zarządzania lokalnymi sprawami. Dla każdego bowiem społeczeństwa ważne jest to, aby mogło zorganizować się w taki sposób i na takich zasadach,
by zapewnić sobie jak najlepsze warunki dla twórczego (w sensie społecznym i gospodarczym) rozwoju.
Problematyka samorządu w znacznym wymiarze wiąże się z zagadnieniem decentralizacji i odpowiedzią na pytanie o podmiot samorządu. Współczesny samorząd
europejski wyróżnia się istnieniem społeczności lokalnej (local community), do
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której przynależność jest obligatoryjna z racji zamieszkiwania na danym terytorium.
Społeczność ta jest wyposażona w kompetencje samodzielnego rozwiązywania zadań
publicznych o doniosłości lokalnej (regionalnej). Społeczności lokalne wyposażono
przy tym w określone środki materialne oraz zapewniono własne źródła finansowania. Powierzone zadania i kompetencje są sprawowane za pośrednictwem powołanych w tym celu organów i instytucji co odbywa się pod nadzorem państwa.
Tak skonstruowana instytucja samorządu posiada ochronę konstytucyjną i sądową,
która stwarza instytucjonalne gwarancje jej samodzielności. Decentralizacja władzy
umożliwia lokalnym mieszkańcom współuczestnictwo w życiu wspólnoty samorządowej, co wpływa na efektywniejsze funkcjonowanie mechanizmów kontroli społecznej wobec organów władzy publicznej.
Nie należy zapomnieć również o tym, że funkcjonowanie we wspólnocie samorządowej jaką jest gmina, pogłębia wieź społeczną pomiędzy jej mieszkańcami,
a także sprzyja zachowaniu tożsamości kulturowej. Na potrzeby i korzyści wynikające
z decentralizacji administracji wskazywał A. Tocqueville1. Wolność gminy i jej
mieszkańców ujmował jako wartość nadrzędną, gdyż tylko wolna, samorządna
gmina była i jest w stanie kreować siebie i swoich obywateli.
Cechą wspólną współczesnych modeli samorządów jest zastosowanie w sposobie
ich działania najważniejszej z zasad, bez której „myśl o samorządzie byłaby uboga
i niepełna”2, a mianowicie – zasady subsydiarności. W tym miejscu warto przypomnieć, że jej treść wpisano do Preambuły Traktatu o Unii Europejskiej3. Zgodnie
z jej postanowieniami określony podmiot życia publicznego bądź społecznego
powinien wykonywać dane zadanie wówczas, gdy zrobi to lepiej, taniej, efektywniej,
skuteczniej. Oznacza to, że samorządom należy oddać tyle władzy ile potrzeba, tzn.
dać realną możliwość do zarządzania własnymi sprawami na swoim terenie z jednoczesnym przyjęciem odpowiedzialności za ich realizację. W państwach „starej”
Unii samorząd jest istotnym i trwałym elementem strukturalnym ładu ustrojowego,
a samorządność traktowana jest jako potencjalne, istotne źródło siły państwa.
W państwach nowo przyjętych trwa skomplikowany proces wmontowywania
w mechanizm władzy publicznej struktur samorządowych.
W Unii Europejskiej, co wyżej już sygnalizowano, nie odnajdziemy wspólnego
modelu ustrojowego samorządu terytorialnego. Jednakże liczne dokumenty międzynarodowe, które określają np. formy współpracy w ramach Wspólnot, kładą istotny
nacisk na instytucję samorządu terytorialnego jako trwałego elementu ładu ustro1

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.
A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego Unii Europejskiej, [w:] „Athenaeum. Political Science” 2006, nr 14–15, s. 99. Zob. także: Ch. Milon-Delson, Zasada pomocniczości,
Kraków 1995.
3
Zob.: Traktat o Unii Europejskiej, opr. S. Hambura, M. Muszyński, Bielsko-Biała 2002, s. 36.
2
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jowego. W art. 7.2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską czytamy
o utworzeniu Komitetu Regionów jako organu pomocniczego i doradczego dla Rady
Unii oraz Komisji. Komitet Regionów składa się z przedstawicieli władz lokalnych
i regionalnych państw członkowskich UE, którzy mianowani są przez Radę na
czteroletnią kadencję. Komitet Regionów opiniuje wszystkie te sprawy, które przewidziane są w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej4 i dotyczą bezpośrednio życia
lokalnych społeczności. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty wypracowane
na forum Rady Europy. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że państwa Unii Europejskiej uznają, szanują oraz inkorporują do swoich systemów prawnych wiele zasad,
uznając je jako swoistego rodzaju wyznaczniki stopnia demokratyczności struktur
państwa.
Niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania i standaryzacji zasad samorządu
terytorialnego miała przyjęta w dniu 15 października 1985 roku w Strasburgu – Europejska Karta Samorządu Terytorialnego5. Dokument ten zobowiązuje wszystkie te
państwa, które go przyjęły, do przestrzegania pewnych reguł ogólnych, gwarantujących prawa społeczności lokalnych do decydowania o rozwiązywaniu własnych
problemów na własną odpowiedzialność (art. 3). Zgodnie z tym założeniem społeczności lokalne powinny być wyposażone w rzeczywiste uprawnienia do realizacji
swoich zadań, co oznacza, że powinny posiadać ciała decyzyjne wyłonione za pośrednictwem demokratycznych wyborów, powinny korzystać z szerokiej autonomii
w zakresie kompetencji i form realizacji swych uprawnień, a także – co najważniejsze – powinny być wyposażone w środki finansowe niezbędne do realizacji zadań.
Drugim, nie mniej ważnym dokumentem, jest Europejska Karta Samorządu
Regionalnego, uchwalona przez IV Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady
Europy w dniach 3–5 czerwca 1997 roku. Do chwili obecnej EKSR nie posiada mocy
obowiązującej, co oznacza, że nadal pozostaje w fazie projektu. Z analizy treści tego
dokumentu jasno wynika, że władze i społeczności regionalne stanowią istotny
element procesu integracji oraz wpływają na umacnianie się współpracy europejskiej.
Mechanizmy działania polityki regionalnej prowadzonej przez Unię Europejską
sprzyjają artykulacji dążeń określonych grup, starających się o środki finansowe
z funduszy strukturalnych. Dzięki możliwości nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, stwarza się możliwość do bliższych spotkań pomiędzy społecznościami terytorialnymi. Dzięki temu można
4

Traktat o Unii Europejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat z Nicei. Karta Praw
Podstawowych, opr. S. Hambura, M. Muszyński, op.cit.
5
Polska ratyfikowała ten dokument w 1993 roku, a wszedł w życie 1 marca 1994 roku (Dz.U. Nr
124, poz. 607). W trakcie ratyfikacji nieprawidłowo przetłumaczono jej tytuł, który powinien brzmieć:
Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju
i działalności, Warszawa 2003, s. 68–69.

Polski samorząd terytorialny w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

129

budować „nową” Europę otwartych społeczeństw, pozbawioną lęku i strachu przed
tym, kim są nasi sąsiedzi. Zadanie to, w znacznym stopniu, spoczywa zatem na
barkach władz samorządowych.
Samorząd terytorialny w każdym państwie charakteryzuje się specyficznymi dla
siebie cechami, wynikającymi z historii, tradycji i roli samorządu w każdym z nich.
Poszczególne państwa wypracowały własne normy, w ramach których działa samorząd. Każde z nich stara się, by instytucja samorządu w rzeczywisty sposób odzwierciedlała potrzeby i interesy lokalnych społeczności. We Francji na przykład, struktura
i funkcjonowanie samorządu terytorialnego stanowi połączenie różnych koncepcji:
decentralizacji i dekoncentracji. Decentralizacja oznacza, że społeczności lokalne
gmin, departamentów i regionów mogą samodzielnie realizować ważne dla nich
sprawy. Dekoncentracja zaś, że gminy, departamenty i regiony są jednocześnie
jednostkami podziału administracyjnego, tworząc okręgi administracyjne, gdzie
obowiązuje zasada hierarchicznego podporządkowania organów administracji
rządowej. Wprowadzenie we Francji w 1982 roku regionów było alternatywą wobec
nadmiernej centralizacji państwa i znalazło doskonałe podłoże dla swojego rozwoju.
Jedną z najważniejszych cech charakteryzujących zachodnioeuropejskie społeczności lokalne jest to, że nieustannie dążą do znalezienia jak najlepszych rozwiązań dla
funkcjonowania tego szczególnego związku terytorialnego, jakim jest samorząd6.
Inny sposób na funkcjonalność samorządu terytorialnego znaleźli nasi zachodni
sąsiedzi. Struktura niemieckiej administracji publicznej w głównej mierze opiera się
na postanowieniach Ustawy Zasadniczej z 1949 roku. Kraje (landy) wchodzące
w skład państwa jako związku cechuje daleko rozwinięta autonomia, a zasady demokracji uzupełnione są zasadą ustroju federalnego. Podział kompetencji pomiędzy
federację a kraje związkowe (landy) oparty jest na dwóch założeniach, wzajemnie
się równoważących: z jednej strony władze landów muszą podporządkować się
ustaleniom szczebla federalnego w sprawach dla niego zastrzeżonych, z drugiej
strony władze landów mają prawo do swobodnego kształtowania spraw danego
landu, w tym mają prawo do budowy ustroju samorządu terytorialnego. Wszystkie
poczynania krajów związkowych muszą odbywać się przy zachowaniu zgodności
z zapisami Ustawy Zasadniczej7.
6

Pisałam o tym w: A. Lipska-Sondecka, Samorząd terytorialny Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji
i Hiszpanii, Koszalin 2005, s. 24. Zob. także: J. Sługocki, Prawo samorządu terytorialnego, Bydgoszcz
1999, s. 25-30; Z. Matusewicz, Lokalny wymiar integracji europejskiej, Szczecin 2001, s. 41–43.
7
Konstytucja Niemieckiej Republiki Federalnej z 23 maja 1949 roku, [w:] Konstytucje Finlandii,
Włoch, Rrepubliki Federalnej Niemiec i Francji, red. A. Burda, M. Rybicki, Warszawa 1979. Zob.:
J. Korczak, W Niemczech, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych państwach. Gmina
w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 262–263. Por. T. Skrzypczak, Władza i polityka lokalna w państwie współczesnym. Część ogólna, Kraków 1986, s. 27–34.
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Normatywna pozycja samorządu terytorialnego w Niemczech jest zgodna
z ogólnymi normami konstytucyjnymi, ale ogromnie zróżnicowana w zakresie
ustrojowym. Pamiętać bowiem należy o tym, że każdy land ma prawo do organizacyjnego dostosowania się samorządów do potrzeb konkretnych wspólnot8. Republika
Federalna Niemiec jest doskonałym przykładem na to, że instytucję samorządu,
a ściślej jej strukturę organizacyjną można budować i rozwijać na wiele różnych
sposobów. Najważniejsze jest jednak to, aby zachowana została rzeczywista powinność samorządu, a aktywność władz samorządowych skierowana była na potrzeby
i oczekiwania mieszkańców.
Na zupełnie innych zasadach zorganizowany jest samorząd brytyjski, mający
bogate tradycje jako instytucja gwarantująca obywatelom wpływ na sprawy państwowe. Jest wyrazem dokonującego się w toku długotrwałego procesu decentralizacji
władzy. Doprowadziło to do uznania i prawnego zagwarantowania przez parlament
autonomii decyzyjnej władz samorządowych oraz demokratyzację sprawowania
władzy na poziomie wspólnot lokalnych. „Niecentralizacja” samorządu angielskiego
oparta jest na zasadzie ustawowego określenia zadań w sposób enumeratywny, to
znaczy przez wyliczenie, a nie, jak w większości krajów Unii Europejskiej, na zasadzie
domniemania kompetencji9. Cechą charakterystyczną jest jeszcze fakt niewyodrębniania organu wykonawczego w samorządzie. Rady angielskie posiadają pełna
swobodę w sposobie wykonywania swoich uprawnień. Działają na plenach bądź
poprzez komisje, mogą również upoważniać swoich zawodowych urzędników do
wydawania decyzji w przyznanym im zakresie działania10.
W Królestwie Szwecji samorząd terytorialny jest instytucją o wyjątkowym znaczeniu. Dla mieszkańców danej gminy czy województwa najważniejsze są następujące
kwestie: czy samorząd jest w stanie sprawnie i efektywnie zarządzać sprawami na
swoim terenie? I po drugie: czy społeczności lokalne mogą wpływać na podejmowane
decyzje oraz na sposób i jakość ich realizacji? Aby sprostać powyższym wymaganiom
przeprowadzano w Szwecji trwającą kilkanaście lat reformę samorządową, której
celem było przybliżenie obywatelowi tej instytucji, gdyż pozycja samorządu wynika
z jego rzeczywistej roli, jaką pełni w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczno-

8

W RFN wyróżnić możemy następujące typy gmin: a) o ustroju magistrackim, b) o ustroju burmistrzowskim, c) o ustroju północnoniemieckim, d) o ustroju południowoniemieckim, e) model landów
byłej NRD. Zob. J. Korczak, W Niemczech, [w:] Samorząd terytorialny i administracja…, op.cit.,
s. 282–286.
9
Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny…. op.cit., s. 40–41. Także: Regional and Local Government
in the European Union, July 1996 oraz The Local Government Act 1972.
10
Ibidem.
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ści11. Cechą szwedzkiego samorządu jest to, że poszczególne jednostki realizują
większość zadań publicznych oraz posiadają duży udział w publicznych wydatkach
budżetowych, sięgający 80%12. Elastyczność prawa samorządowego w Szwecji umożliwiła tej instytucji działanie w wielu sprawach, zgodnie z własną wolą, a głównie
z interesami społeczności lokalnych Zwrócono przy tym szczególną uwagę na związek między interesem państwa, a interesami lokalnymi, co stworzyło podstawę do
harmonijnego współdziałania samorządów i państwa.
W Hiszpanii, po upadku reżimu gen. Franco, zapoczątkowano proces demokratyzacji systemu politycznego oraz budowy struktur społeczeństwa obywatelskiego.
Współcześnie Hiszpanię określa się mianem „państwa wspólnot autonomicznych”,
w którym autonomiczne regiony posiadają własne parlamenty, rządy i administrację
i działają na podstawie statutu autonomicznego danego regionu13. Na poziomie
gminy, prowincji i regionu przyjęto rozwiązania ustrojowe, które pozwoliły na
dostosowanie systemu politycznego Hiszpanii do wymagań obowiązujących w demokratycznej Europie. Zachowano przy tym specyficzny charakter tych struktur
oddający tradycję i dorobek rozmaitych grup i społeczności kraju. Organizacja gminy
hiszpańskiej, dostosowanie zadań i kompetencji do wielkości jej struktury nadaje
temu modelowi duży stopień oryginalności. Powołanie w państwie struktur regionalnych może stać się sposobem na rozładowanie napięć etnicznych oraz metodą na
usprawnienie zarządzania państwem. Hiszpańska decentralizacja terytorialna była
polityczną odpowiedzią na lokalną różnorodność językową, etniczną i historyczną.
Wprowadzenie regionu do modelu ustroju terytorialnego państwa zapewniło
Hiszpanii podstawę dla funkcjonowania i rozwoju mniejszości etnicznych i uchroniło
od wewnętrznej dezintegracji.
Żaden z prezentowanych modeli samorządów terytorialnych nie jest wolny od
wad. Jako instytucja o dynamicznym charakterze i mająca sprostać polityczno-gospodarczo-społecznym wyzwaniom musiała podlegać przemianom w sferze
struktury, organizacji i sposobu działania. Podstawy reform były różne: od konieczności bardziej precyzyjnego określenia stosunków państwa do samorządu, poprzez
wypracowanie nowej formuły zadaniowo-kompetencyjnej wraz z mechanizmem
pozyskiwania środków, aż do zmian w procesach decyzyjnych wewnątrz samego
samorządu. Zmiany te, mimo specyfiki każdego z państw, posiadają wspólną cechę:

11
Zob.: Ch. Wise, E. Amna, Reformy w szwedzkim samorządzie, „Wspólnota” 1993, nr 13/59,
s. 12–13. Także: Schwedische Grundgesetze, Sztokholm 1992 oraz S. Haggroth, From Corporation to
political enterprise trends In Swedish local government, Sztokholm 1993.
12
Z. Buczkowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005, s. 381.
13
Konstytucja Hiszpanii, opr. T. Mołdawia, Warszawa 1993, s. 87–98.
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przybliżenie władzy do obywatela i upodmiotowienie wspólnot terytorialnych14.
Samorząd dwudziestego pierwszego wieku staje się rzeczywistym wyrazicielem woli
lokalnych społeczności. Polityka rządu zaś powinna być realizowana w taki sposób
i na takich zasadach, aby możliwie jak najlepiej uwzględniać potrzeby, interesy
i aspiracje wspólnot samorządowych.
W 1990 roku, na mocy zapisów ustawy z dnia 8 marca o samorządzie terytorialnym15 w Polsce odradza się instytucja samorządu terytorialnego na poziomie gminy.
Prof. J. Regulski wspomina, że w proces budowy samorządów gminnych zaangażowanych było, również emocjonalnie, wiele dziesiątków tysięcy ludzi, co w konsekwencji zapewniło gminom ich sukces16, mimo że atmosfera wokół reform samorządowych była mało sprzyjająca. Rozłam w obozie solidarnościowym (koniec
czerwca 1990 r.) i tzw. „wojna na górze” z pewnością nie wpłynęła konstruktywnie
i mobilizująco na proces odbudowy samorządu. Czynnikiem wyraźnie hamującym
postępy w procesach reformatorskich był opór administracji rządowej. Część funkcjonariuszy tej administracji nie chciała podzielić się władzą z organami samorządu
terytorialnego, co w istotny sposób wpłynęło na zahamowanie procesu decentralizacji17. Gabinety J. K. Bieleckiego (styczeń–grudzień 1991) oraz J. Olszewskiego
(grudzień 1991–czerwiec 1992) nie wniosły żadnych konkretnych ustaleń odnośnie
prac nad ostatecznym ukształtowaniem modelu ustrojowego samorządu terytorialnego. Sytuacja uległa nieco zmianie za rządów H. Suchockiej. Kierowany przez nią
gabinet zapowiedział reformę rządowej administracji centralnej i terenowej oraz
powołanie drugiego szczebla samorządu – powiatu. W tym samym czasie utworzono
Urząd Pełnomocnictwa Rządu do spraw Reformy Administracji Publicznej – z prof.
Michałem Kuleszą na czele18.
Okres rządów H. Suchockiej to również czas, w którym uchwalono ustawę konstytucyjną o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, zwaną w skrócie Małą
Konstytucją19. Z treści Konstytucji jasno wynikało, że samorząd terytorialny jest
„podstawową formą organizacji życia publicznego” (art. 70.1), zaś gmina podstawową
jednostką samorządu (art. 70.4). Inne szczeble samorządu miały zostać wprowadzone
14

Konstytucja RP z 1997 roku i tzw. ustawy ustrojowe samorządu terytorialnego czynią ogół
mieszkańców gmin, powiatów i województw wspólnotami samorządowymi.
15
Z dniem 1 stycznia 1999 roku ustawa ta otrzymała tytuł: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminy ( tekst jedn. Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
16
Zob. J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
17
Zob. A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – wyzwania ustrojowe. Osiem trudnych lat 19901997, [w:] Samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. G. Radomski, Toruń 2006,
s. 311–312.
18
Funkcję pełnomocnika prof. M. Kulesza pełnił od października 1992 r. do maja 1994 r.
19
Dz.U. Nr 84, poz. 426.
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specjalną ustawą. W praktyce okazało się, że powołanie samorządowych powiatów
(drugi szczebel samorządu) i samorządowych województw (trzeci szczebel samorządu) nie jest sprawą tak prostą, jak wskazywałby na to zapis w Małej Konstytucji.
Gabinet H. Suchockiej odchodzi w październiku 1993 r., po czym przerwane zostały
prace nad reformą samorządową. Nowy rząd z Waldemarem Pawlakiem na czele nie
wyrażał zaś głębszego zainteresowania reformą. W latach 1993–1997 (rządy gabinetu
J. Oleksego i W. Cimoszewicza) przyniosły jedynie niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania korekty istniejących już rozwiązań oraz regulacje wymuszone – do
pewnego stopnia – przez środowiska samorządowe lub niezbędne z punktu widzenia
realizacji aspiracji Polski do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej20.
Kolejne wybory parlamentarne z końca września 1997 roku przyniosły zwycięstwo
ugrupowań centroprawicowych. Ukształtowana wówczas koalicja AWS–UW podjęła
się przygotowania oraz przeprowadzenia najważniejszych reform systemowych,
wśród których największe znaczenie miała reforma samorządowa. 1 stycznia 1999 r.
wprowadzono w Polsce nowy, trójszczeblowy zasadniczy podział terytorialny państwa21, a w jego ramach: samorządową gminę, samorządowy powiat oraz samorząd
w województwie. Tym samym rozpoczął się w Polsce nowy etap w rozwoju struktur
demokratycznego państwa.
Od momentu wprowadzenia samorządu na szczeblu gminy mija już siedemnaście
lat. Osiem lat minęło od wprowadzenia nowego, trójszczeblowego podziału terytorialnego. Od ponad dwóch lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. W związku
z tym nasuwa się pytanie: czy przywrócenie w 1990 r. w Polsce instytucji samorządu
terytorialnego zmieniło sposób funkcjonowania władzy publicznej? Czy lokalne
społeczności utożsamiają się z tym szczególnym związkiem terytorialnym, jakim jest
samorząd? Czy obecny model ustrojowy polskiego samorządu jest w stanie sprostać
wyzwaniom, które pojawiły się po 1 maja 2004?
Ostatnie wydarzenia (chodzi o nowy rozszerzony skład Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)22 mogą sugerować, że stan polskiego
samorządu budzi, niestety, wiele różnych zastrzeżeń.
Nasze społeczeństwo nie nauczyło się jeszcze mechanizmów współuczestniczenia
w sprawowaniu władzy, co w znacznym stopniu jest wynikiem braku doświadczenia
i odpowiednich wzorców sprzed 1990 r. Musimy zatem poznać te mechanizmy
i nauczyć się je efektywnie wykorzystywać, dla wspólnego dobra. Potrzebna jest
zatem dobra i skuteczna kampania informująca społeczeństwo o kompetencjach
samorządu i możliwościach działania władz samorządowych. Niewiedza w tej
20

A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny – wyzwanie…, op.cit., s. 316–318.
Ustawa z 23 lipca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).
22
Zob. G. Praczyk, Koalicja przegłosowała, co chciała, „Rzeczpospolita” z 23 sierpnia 2006, s. 5.
21
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materii jest jedną z głównych przyczyn nikłego zainteresowania wyborami samorządowymi i zaangażowania lokalnych społeczności w inicjatywy samorządowe.
W przełamaniu tego swoistego rodzaju impasu nie pomaga również rząd, którego
działania, ostatnimi czasy, można śmiało nazwać, że daleko wybiegają od idei decentralizacji władzy publicznej. Aby samorząd mógł dalej się rozwijać należy odbudować
poczucie zaufania społeczeństwa do organów władzy, które sami przecież wybierają.
Jeśli lokalna społeczność nie ufa swoim przedstawicielom, to niestety nie można
wymagać, by ustrój samorządowy działał sprawnie.
Samorząd to instytucja, która jest powoływana dla obywateli, aby mogli współuczestniczyć w procesie sprawowania władzy. Idea samorządności ma dopiero
wówczas sens, gdy lokalna społeczność jest świadoma odpowiedzialności jaką niesie
ze sobą możliwość kierowania i zarządzania własnymi sprawami. W żmudny proces
odbudowy społeczeństwa obywatelskiego muszą koniecznie włączyć się organy
państwa, bo państwo powinno być instytucją pomocniczą w stosunku do samorządu.
Oznacza to głęboką reformę działalności organów państwa i konieczność przeprowadzenia rzeczywistej decentralizacji. Przekazanie przez państwo części swych
kompetencji w dół, na rzecz samorządów oraz finansowe zabezpieczenie ich realizacji, pomogłoby zbudować nowy, bardziej funkcjonalny model administracji. Model
taki powinien opierać się o zasadę wielopodmiotowości ośrodków władzy23.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego to także działalność organizacji pozarządowych, które mogą wspomóc działania samorządów i zintegrować lokalną społeczność wokół wspólnego celu. W realizacji tego zadania na pewno pomoże Ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie24. Dzięki niej można budować
właściwe ramy współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami a władzami samorządowymi, co niewątpliwie wpłynie na lepsze wyartykułowanie interesów lokalnych
społeczności. Samorząd powinien być wyrazicielem woli swoich mieszkańców,
powinien im służyć, wsłuchiwać się w ich potrzeby, rozwiązywać ich problemy. Aby
tak było społeczeństwo musi zrozumieć istotę samorządności i mechanizmy jej
działania, po to, aby świadomie móc uczestniczyć w procesie współrządzenia.
Do wspomnianych zagrożeń musimy dodać kolejne. Kłopoty finansowe, w szczególności polskich gmin i powiatów, w istotny sposób wpływające na realizację
ustawowych zadań, a dokonywane coraz częściej próby przejęcia samorządów przez
niektóre partie polityczne, nie sprzyjają atmosferze, w której można spokojnie rozmawiać o problemach i poszukiwać konstruktywnych rozwiązań. „Społeczeństwa
powinny być włączane w ustalanie własnych obciążeń – pisze prof. Regulski – wytwa23

J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 60–76.
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
24
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rza to zrozumienie związku pomiędzy ponoszonymi kosztami i uzyskiwanymi
korzyściami”25. Możliwość dysponowania pieniędzmi daje dużą władzę, z którą
polski rząd nie chce na razie podzielić się z samorządami. Gdyby to uczynił straciłby
kontrolę nad przekazywanymi środkami. Zdecydowanie się polskiego rządu na taki
krok skutkowałby przejściem na drogę rzeczywistej decentralizacji, a na to władze
centralne nie są jeszcze gotowe. A przecież dobre i sprawnie działające państwo to
takie, w którym potrafi pogodzić się działania władzy centralnej z oczekiwaniami
władz lokalnych. Dopóki władza państwowa nie zmieni swojego sposobu postrzegania instytucji samorządu, dopóty nie można liczyć na poprawę mechanizmów
finansowania zadań samorządowych.
Obywatel swoje państwo postrzega poprzez proces funkcjonowania organów
samorządowych. Dlatego tak ważny jest ich sposób zorganizowania i przygotowania
fachowo wyszkolonych, rzeczowych i kompetentnych urzędników. Niestety nadal
część osób zatrudnionych w organach gminy czy powiatu, daleka jest od wizerunku
profesjonalnego urzędnika, mimo że pojawiło się wiele możliwości odnośnie podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności urzędniczych. Niski poziom przygotowania kadr administracji samorządowej nie tylko jest przeszkodą w sprawnym
zarządzaniu sprawami lokalnymi ale także stwarza niebezpieczny klimat dla narodzin
korupcji. J. Regulski stwierdza wprost, że korupcja stała się przekleństwem dla
naszego państwa, gospodarki i społeczeństwa, a mając wiele form nie ominęła także
samorządu terytorialnego. „Stosowane są szantaże polityczne, gdy uzależnia się
poparcie od uzyskania korzyści. Podział łupu politycznego staje się zbyt często
praktyką wzmacniania stabilności obozu rządzącego. Partie polityczne stwarzają
parasole ochronne, w cieniu których pleni się korupcja, o najróżniejszym charakterze”26. Niski stopień identyfikowania się społeczeństwa ze wspólnotą samorządową,
na obszarze której mieszkają, uczą się, pracują, potwierdza niestety, gorzką prawdę
zawartą w wypowiedzi profesora Regulskiego. Profesjonalna administracja lokalna
jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania samorządu. Urzędnicy muszą
zrozumieć, że poprzez wypełnianie swoich obowiązków budują wizerunek lokalnych
organów władzy. Najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą kwestią do rozwiązania
jest sposób, w jaki rekrutuje się urzędników samorządowych. Nie służy temu praktykowany sposób obsadzania stanowisk tzw. swoimi. Należy wyłączyć administrację
spod wpływów polityków. Profesjonalny urzędnik to osoba, która jest niezależna od
lokalnych układów politycznych. Tylko fachowo przygotowani urzędnicy powinni
kierować lokalna administracją. Można to osiągnąć w drodze znowelizowania Ustawy
25

J. Regulski, Samorządna…, op.cit., s. 141. Zob. także: Europejska Karta Samorządu Lokalnego,
art. 9 (Dz.U. Nr 124, poz. 607).
26
J. Regulski, Samorządna…, op.cit., s. 8.
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o pracownikach samorządowych27 wypracować nowe standardy doboru i szkolenia
kadry urzędniczej, wprowadzić jasne i precyzyjne zasady kariery urzędniczej. Jest to
jedno z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań stojących przed władzą państwową i samorządową. Odpartyjnienie administracji lokalnej i przybliżenie władzy
do obywatela pozwoli też na lepszą kontrolę społeczną.
Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej wymusiło zmiany i wymuszać
je będzie nadal. Tylko w wyniku pełnej implementacji zasad europejskich polskie
samorządy mogą stać się partnerami dla samorządów z państw tzw. starej Unii.
Istotną rolę w tych działaniach odegrały wspomniane wcześniej dokumenty w postaci
EKSL i EKSR, różnego rodzaju współpraca transgraniczna czy powstanie euroregionów. Pamiętać jednak należy o tym, że swój wkład do lepszego przygotowania władz
samorządowych w świetle naszego członkostwa w Unii, powinny wnieść również
władze rządowe naszego kraju. Ale czy – co obserwujemy – budowa różnego rodzaju
instytucji rządowych, które zajmują się rozdzielaniem pieniędzy płynących z Unii
jest tą formą pomocy, której oczekują samorządy? Z całą pewnością nie, jeśli spojrzymy na wyniki badań, z których jasno wynika niski procent absorpcji środków
unijnych a przecież dzięki tym właśnie pieniądzom można budować chodniki, drogi,
oczyszczalnie ścieków, a więc realizować te zadania, które pochłaniają większą część
środków budżetów samorządowych28.
Model polskiego samorządu terytorialnego wymaga szeregu zmian uwzględniających z jednej strony stan stosunków wewnętrznych, z drugiej zaś potrzebę zwiększania poziomu spójności ze standardami europejskimi. Trudno też przewidzieć
jakie inne, nowe problemy mogą się pojawić w kontekście aktualnych wydarzeń
w kraju (przełom 2006/2007)29. Ale nie ma innej możliwości, jak podjęcie szeroko
zakrojonych działań na rzecz odbudowy idei samorządu i samorządności w Polsce
i wytężonej pracy na rzecz jej wdrażania w praktyce, w codziennych działaniach
jednostek samorządu i ich organów. Władza samorządowa, będąc bliższa obywatelowi jest w stanie efektywniej zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.
Zmiany w strukturze i organizacji samorządu w gruncie rzeczy są odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, dla którego wartości utożsamiane
z samorządem mogą nabrać nowych znaczeń. Samorząd terytorialny w Polsce stał
się z całą pewnością trwałym elementem konstytucyjnego ładu ustrojowego. Trudno
27

Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).
28
J. Regulski, Samorządna…, op.cit., s. 110–112
29
Artykuł pisany był na przełomie października i listopada 2006 r oku. przed wyborami samorządowymi. Trudno było wówczas przewidzieć, jakie nowe źródła konfliktów (na płaszczyźnie działania
samorządów) mogą się pojawić. Stąd w artykule nie została poruszona np. kwestia nieterminowego
złożenia oświadczeń majątkowych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych.
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sobie dziś wyobrazić system władzy publicznej bez instytucji samorządu. Jest on tą
płaszczyzną życia publicznego, na której skupia się ogromny i zróżnicowany wachlarz
spraw: gospodarczych, społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych.
Oznacza to, że do ich realizacji samorząd musi posługiwać się różnymi narzędziami,
powinien posiadać także odpowiednie zabezpieczenie finansowe, a przede wszystkim
powinien cieszyć się poparciem i zaufaniem społecznym. Wówczas nawet najtrudniejsze zadania będą możliwe do zrealizowania. Ale zaufanie społeczne do instytucji
samorządu jest znikome i dlatego należy uczynić wszystko, aby to zmienić30. Społeczeństwo obywatelskie to takie, które jest świadome swych praw ale i obowiązków,
jakie nakłada na nie funkcjonowanie w strukturach demokratycznego państwa. Takie
właśnie społeczeństwo jest podstawą dla prawidłowego funkcjonowania samorządu.
Zróżnicowanie narodowych modeli samorządów w ramach Unii Europejskiej jest
wyrazem złożonych historycznych procesów społecznych i politycznych. Dwudziesty wiek, a zwłaszcza druga jego połowa przyniosła ogromny rozwój instytucji
samorządowych. W rezultacie tych zmian, samorząd terytorialny zyskując nowe
cechy stawał się trwałym elementem systemu władzy publicznej każdego z państw.
Również i w Polsce samorząd terytorialny stał się trwałym mechanizmem organizowania i kierowania życiem zbiorowym wspólnot terytorialnych.

SUMMARY

Polish Local self government in conditions of memberships
in European Union

THE BASIC DUTY of local government is representing of requirement and interests of local
communities. The Local Government in each of European state is characterized peculiar
features coming out of their history, tradition and function.
In EU countries we will not find one common structural model of local government.
In Poland the institution of local government was regenerated in 1990, and the 1st of
January 1999 a new three level administrative division was introduced. Till now manner of
functioning of local government wakes up numerous reservations like: lack of engagement
in development of civil society, lack of ability in clerical activity, nepotism and corruption.
Sighting of these threats and battle with them can effect reconstruction of image of this
institution in Poland.

30
Świadczyć o tym może wciąż nikła frekwencja w wyborach samorządowych, nieprzekraczająca
50% elektoratu.
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DRAŻNIĄCY KARZEŁ.
NARODOWA DEMOKRACJA WOBEC PROBLEMU
WILNA I LITWY ŚRODKOWEJ
W LATACH 1918–1922

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, iż istotną rolę w globalnym ujęciu polskiej polityki
zagranicznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej odegrał, trwający do marca 1938 roku,
konflikt polsko-litewski. W tym rozległym i skomplikowanym procesie kształtowania podstaw niepodległego bytu państwowego, strona polska, jak to zauważył
historyk kultur i literatur słowiańskich, publicysta a zarazem profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Stefana Batorego – Marian Zdziechowski, postrzegała Litwę: „jako
bezpośredni łącznik (wrogich Polsce – przyp. W. W.) obu potęg”1, tzn. bolszewizmu
rosyjskiego z jednej i Niemiec z drugiej strony. Abstrahując od słuszności powyższego stwierdzenia utrwalonego w formie funkcjonującego stereotypu w kręgu
środowisk opiniotwórczych polskich ugrupowań politycznych dwudziestolecia
międzywojennego, akceptuję tezę artykułowaną przez znawcę przedmiotu, że
w odniesieniu do wzajemnych stosunków polsko-litewskich nie bez znaczenia
pozostawały obawy przed dominacją polską a: „źródłem konfliktu polsko-litewskiego
nie można szukać tylko w zewnętrznym zatargu w doraźnych sporach granicznych.
Sięgały one głębiej i wywodziły się z czasów znacznie wcześniejszych. Korzenie
zatargu tkwiły w minionej, wspólnej przeszłości. Wynikały z zaszłych na Litwie
procesów polonizacyjnych, z zaistniałej polskiej supremacji społecznej i kulturalnej.
Walcząc o swą emancypację narodową, o swe słuszne prawa Litwini musieli się
przeciwstawić polskości. Proces ten sięgnął głęboko w okres międzywojenny”2.

1

M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, Wilno 1922, s. 329.
P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1921–1939, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki
Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1977, s. 176.
2
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Problematyka wzajemnych relacji polsko-litewskich budziła zrozumiałe zainteresowanie myśli społeczno-politycznej3 jednego z wiodących ugrupowań politycznych
w Drugiej Rzeczypospolitej, do jakich niewątpliwie należał szeroko pojmowany obóz
narodowo-demokratyczny4. Już na przełomie XIX i XX stulecia, a ściślej w latach
1893–1908, w okresie kształtowania doktryny ideowopolitycznej endecji, narodowi
demokraci deklarowali wprawdzie wobec ludności litewskiej a także ukraińskiej
i białoruskiej poparcie: „świadomości plemiennej i politycznej”, lecz zastrzegali
zarazem, że ziemie te są polskie w aspekcie przynależności historycznej i prawnej.
Uznając proces kształtowania się narodowości litewskiej za „naturalny i pożyteczny”
w 1903 r. stwierdzali, że narodowy ruch litewski powinien stać: „na gruncie jedności
politycznej z narodem polskim”5.
Tzw. zagadnienia litewskie znajdowały swoje odbicie w oficjalnych enuncjacjach
programowych Narodowej Demokracji. Na czoło wysuwają się tu niewątpliwie
projekcje polityczne lidera obozu narodowego i promotora jego doktryny – Romana
Dmowskiego. Już w pierwszym zarysie programu terytorialnego endecji, ujawnionym
bezpośrednio po wybuchu rewolucji rosyjskiej, w opracowanym przez siebie Memoriale o terytorium państwa polskiego, przedstawionym brytyjskiemu sekretarzowi
stanu Arturowi Jamesowi Balfourowi, w punkcie 2 informował, iż pożądanym byłoby,
by przyszłe terytorium państwa polskiego poza tzw. Polską austriacką i niemiecką
obejmowało: „Polskę rosyjską – Królestwo Polskie oraz gubernie: kowieńską, wileńską, grodzieńską, części mińskiej i Wołynia”6.
Prezentowanemu w takim wymiarze programowi terytorialnemu pozostawał
Dmowski wierny i znacznie później, co nie oznacza, iż nie dokonywał w nim korekt.
Jednak zmiany te, będące pochodną dalszych konkretyzacji, bądź też determinowane
polityką międzynarodową, dotyczyły obrzeży tego programu. I tak przykładowo
w kolejnym Memoriale o terytorium państwa polskiego, złożonym 8 października
1918 r. prezydentowi Stanów Zjednoczonych – Tomasowi Woodrowowi Wilsonowi
3
Znacznie szerzej patrz m.in.: W. Wojdyło, Uwagi o myśli politycznej obozu narodowego 1918–1939.
Posłowie bibliograficzne, [w:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli
politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2003, s. 134.
4
Mówiąc o obozie narodowodemokratycznym (narodowym) mam na myśli wchodzące w jego
skład organizacje: Ligę Narodową (LN), Związek Młodzieży Polskiej zwany „Zetem” (ZMP „Zet”),
działające w każdym z zaborów Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe (SND), Związek Ludowo-Narodowy (ZLN), Obóz Wielkiej Polski (OWP), Stronnictwo Narodowe (SN). Szerzej patrz: R. Wapiński, Obóz narodowy, [w:] Życie polityczne w Polsce 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 145–163.
5
A. Bobrus, Publicystyka endecka wobec stosunków polsko-litewskich w latach 1920–1939, „Studia
Historyczne” 1989, z. 2, s. 256.
6
R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 2, komentarzem opatrzył T. Wituch, Warszawa 1998, s. 211; R. Wapiński, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989, s. 201.
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w interesującej nas kwestii konstatując, iż Litwa byłaby za mała, żeby utworzyć
oddzielne państwo, proponował zarazem, że: „w unii z Polską wolność jej narodowa
(tzn. Litwy – przyp. W. W.) jak i rozwój, byłyby lepiej zabezpieczone niż w jakiejkolwiek innej kombinacji. Litwa przyjęła cywilizację od Polski, ciąg dalszy unii z Polską
byłby rzeczą zupełnie naturalną i nie przedstawiałby żadnego niebezpieczeństwa dla
jej przyszłości narodowej. Państwo demokratyczne, jakim Polska będzie niewątpliwie,
nie będzie stawiało żadnych przeszkód na drodze udanego rozwoju narodowości
litewskiej”7. Natomiast w nocie do dyplomaty francuskiego, przewodniczącego
Podkomisji ds. Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu Julesa Martina Cambona,
z 25 lutego1919 r. rozwijając wątek litewski pisał: „Jako punkt wyjścia naszych uwag
przyjmujemy rok 1772, czyli datę pierwszego rozbioru, i za nasze najświętsze prawo
uważamy odzyskanie tego, co wyrwały nam przemocą państwa dzisiaj w gruzach
leżące. Jednakże nie mamy bynajmniej zamiaru korzystać z tego prawa w całej rozciągłości. Zdajemy sobie sprawę najzupełniej, iż w ciągu 150 lat ubiegłych od chwili
rozbioru Polski na naszych kresach wschodnich zaszły zmiany, z którymi liczyć się
musimy […] Poprzestajemy na przyłączeniu do państwa polskiego, poza terytoriami
stanowiącymi jednolitą całość etnograficzną, tych ziem jedynie, których procent
ludności polskiej jest dostatecznie wysoki i które, dzięki kilkuwiekowej pracy kulturalnej i wspólności historycznej z Polską, należą bezsprzecznie do strefy wpływów
polskich. Z powyższych względów wyrzekamy się całej gub. Kijowskiej, prawie całej
gub. Podolskiej, większej części wołyńskiej, trzeciej części gub. Mińskiej, dwu powiatów gub. Wileńskiej, całej guberni mohylowskiej i prawie całej witebskiej. Co się
tyczy Litwy, uważamy, że ma ona prawo do całego swojego terytorium etnograficznego (gub. kowieńskiej, część wileńskiej, północna część suwalskiej i litewska część
Prus Wschodnich). Sądzimy, że byłoby pożądane dla obydwu stron zainteresowanych, aby Litwa została połączona z Polską unią realną i aby jej stosunek do Polski
był oparty na podstawie bardzo szerokiej swobody”8.
Podzielam tezę artykułowaną przez historiografa dziejów obozu narodowego,
który odnosząc się do prezentowanych projekcji politycznych Dmowskiego konstatował, iż jako nacjonalista nie przeżywał on: „rozterek wywołanych brakiem szans
pogodzenia aspiracji polskich z aspiracjami innych narodów, a pojawiający się
w niektórych jego wypowiedziach program «unii» z Litwą podporządkowany był li
tylko wymogowi chwili, był zabiegiem taktycznym”9.
Poświęciłem twórcy obozu narodowego nieco więcej miejsca z dwóch chociażby
powodów. Po pierwsze, iż były one akceptowane przez całą endecję, która po odzy7

R. Dmowski, op.cit., s. 307.
Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r. – dokumenty i materiały, Warszawa 1965,
t. 1, s. 64–65.
9
R. Wapiński, op.cit., s. 202.
8
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skaniu niepodległości okazała się najsilniejszym i najbardziej wpływowym ugrupowaniem politycznym klas posiadających. Wreszcie po drugie – koncepcje Dmowskiego były bliższe potocznemu stanowi świadomości społecznej. Przesądzało to
niewątpliwie w jakiejś mierze o większej atrakcyjności programu inkorporacyjnego,
który pozostawał w sprzeczności z koncepcjami federacyjnymi lansowanymi przez
obóz belwederski.
Konstatacja powyższa korespondowała ściśle z wydarzeniami, które miały miejsce
wiosną 1919 r. W dniach 19-21 kwietnia wojska polskie zajęły Wileńszczyznę wypierając jednostki Armii Czerwonej. 22 kwietnia z „Odezwą do mieszkańców Wielkiego
Księstwa Litewskiego” zwrócił się osobiście Józef Piłsudski stwierdzając między
innymi: „Chcę dać wam możność rozwiązania spraw wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych tak, jak sami sobie tego życzyć będziecie, bez jakiegokolwiek
gwałtu lub nacisku ze strony Polski”10. Wspomniana odezwa spotkała się z dezaprobatą endecji. Już 29 kwietnia 1919 r. klub poselski Związku Ludowo-Narodowego
(ZLN) zgłosił oficjalną interpelację zawierającą sprzeciw wobec planów odtworzenia
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Parlamentariusze endeccy kwestionowali uchybienia formalne w postaci braku kontrasygnaty ministerialnej przy proklamowanej
odezwie. Akcentowanie i podnoszenie kwestii proceduralnych było ze strony ND
oczywistym pretekstem, służącym negowaniu polityki Piłsudskiego wobec Wileńszczyzny. ZLN wychodził z założenia, iż projekt powołania stowarzyszonego
z Rzeczypospolitą państwa litewskiego był równoznaczny z klęską programu narodowego11. Podobną w treści uchwałę podjął obradujący w dniach 27–28 października
1919 r. zjazd ZLN w której stwierdzono m.in.: „Związek Ludowo-Narodowy sprzeciwia się stanowczo pomysłom odtworzenia historycznego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, tylko unią złączonego z Polską, i odstąpienia mu ziem, wyzwolonych
krwią polską i siłą oręża polskiego. Ziemie te, zgodnie z wolą ich ludności, domagającej się wyraźnie zupełnego zespolenia z Polską, muszą wejść do państwa polskiego,
jako jego część nierozdzielna”12. Idei federacji polsko-litewskiej przeciwstawiało się
także środowisko endeckie w Wilnie. „Dziennik Wileński” wręcz stwierdzał, iż
podejmowanie jakiejkolwiek inicjatywy zmierzającej w kierunku „dzielenia się”
Wilnem z Litwinami jest niemożliwe, albowiem jest to miasto rdzennie polskie. Na
łamach pisma przestrzegano, iż w związku z wyraźnie widocznymi nastrojami
antypolskimi w społeczeństwie litewskim podejmowane próby realizacji koncepcji

10

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1987, s. 75.
E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000,
s. 378.
12
A. Bełcikowska, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925, s. 83.
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federacji polsko-litewskiej mają charakter absurdalny13. Lansowana przez Naczelnika
Państwa koncepcja związku Litwy z Polską, sięgająca do tradycji Rzeczypospolitej
Obojga Narodów nie uzyskała akceptacji nie tylko ze strony litewskiej. Poza nielicznym kręgiem wileńskich „krajowców”, zmierzających w kierunku reaktywowania
Litwy w ramach granic byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i złączenia jej
z Polską, nie znalazła ona uznania w gronie aktywnych politycznie polskich środowisk opiniotwórczych i zdecydowanej większości lokalnej ludności polskiej. Znaczna
część ówczesnych kreatorów myśli politycznej identyfikowała się z tezą artykułowaną
przez znanego prawnika i publicystę endeckiego, Bohdana Wasiutyńskiego, że:
„Litwini mogą się zdobyć tylko na organizację państwową na swoim skromnym
terytorium etnograficznym, oparłszy się o jedno z mocarstw sąsiednich”14.
Przełomowym momentem w relacji wzajemnych stosunków polsko-litewskich był
epizod polityczny określany w historiografii mianem „buntu” gen. Lucjana Żeligowskiego15 z pierwszej dekady października 1920 r. Tzw. Żeligiada w swej pierwszej
fazie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem czułej jak barometr na wydarzenia
polityczne prasy endeckiej. Na jej łamach odnosząc się do wspomnianych wydarzeń
pisano: „Powszechna rzec można radość w kraju jest odbiciem powszechnego też
poczucia, że Wilno jest szczerze polskie i że zrzeczenie się jego, czy przetargowanie
byłoby zaprzeczeństwem narodowym […] Gen. L. Żeligowski zajmując Wilno tylko
urzeczywistnił gorące pragnienie Polski, a uczynił to, w sposób jedynie możliwy
w dzisiejszych warunkach”16. Negatywnie oceniono natomiast inicjatywę Żeligowskiego i sam fakt utworzenia 12 października 1920 roku formalnie niezależnego
tworu państwowego pod nazwą Litwy Środkowej, stwierdzając między innymi, iż jej
nazwa („dwa wyrazy – dwa absurdy”) oddawała bezsens funkcjonowania takiego
organizmu politycznego17. Z kolei na łamach „Gazety Warszawskiej” zadawano wręcz
szereg pytań, co się kryje pod samym pojęciem „Litwa Środkowa”. Udzielając odpowiedzi na to pytanie stwierdzano, iż: „wyrosła ona jak się zdaje, w głowach kilku
członków komisji rządzącej, nie ma jednak żadnego uzasadnienia, a co charaktery13

B. Halczak, Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej, Zielona Góra 2000, s. 183.
14
R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, s. 171.
15
Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. 6, Warszawa 1987, s. 126. Wybór głównodowodzącego akcją
nie był przypadkowy. Józef Piłsudski w cytowanych Pismach zbiorowych pisał: „Wybrałem do tego generała Żeligowskiego, gdyż sam jako Naczelnik Państwa oraz Naczelny Wódz Polski łamać zobowiązań
nie byłem w stanie. Wybrałem generała, co do którego byłem najbardziej pewny, że mocą swego charakteru potrafi utrzymać się na należnym poziomie i że poleceniom i żądaniom rządu nie będzie zarówno jak poleceniom i żądaniom moim przeciwstawiać pracy wojskowej. Udało mi się to znakomicie
i stało się przedmiotem mojej dumy”.
16
„Gazeta Warszawska” z 11 października 1920, nr 279, s. 1.
17
E. Maj, op.cit., s. 378.
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styczniejsze, nie jest wcale miłą ludności tamtejszej. Wilnianie-Polacy nie rozumieją
tej nazwy i instynktownie obawiają się, że używanie jej może utrudnić osiągnięcie
głównego celu większości ludności ziemi wileńskiej, tj. bezpośrednio włączenia do
Polski”18. W kolejnym z numerów pisma dodawano zarazem: „kazać Wilnianom,
nienawidzącym litewskości, nazywać się chociażby czasowo Litwinami, jest to
zadawać gwałt ich poczuciu polskości, dodawanie zaś do tego epitetu – środkowi –
narazi ich tylko na śmieszność niezasłużoną”19.
Wynikłe kwestie sporne stały się przedmiotem rozmów podjętych 13 grudnia
1920 r. w Warszawie. Sprowadzały się one do form przeprowadzenia plebiscytu.
Rejestrując te wydarzenia „Gazeta Warszawska” informując klientelę endecką pisała:
„Sądzimy, że między dwoma narodami, dziejowo ze sobą związanymi, dojdzie do
zupełnego porozumienia na podstawie uznania, że o przynależności państwowej
danego terytorium decyduje większość jego ludności, że jednak i mniejszość ma
prawo do swobodnego rozwoju swojej narodowości”20.
Strona litewska, mimo iż zapewniała, że w zasadzie wyraża zgodę na przeprowadzenie plebiscytu, proponowała rozstrzygnięcie sporu w drodze bezpośrednich
rokowań pomiędzy obu zwaśnionymi stronami wysuwając propozycje, które sprowadzały się do: 1) uznania państwa litewskiego w obrębie granic ustalonych traktatem moskiewskim z 12 lipca 1920 r.; 2) umożliwienia Polsce wolnego dostępu do
morza przez terytorium Litwy; 3) zawarcia konwencji ekonomicznej; 4) przyznania
pewnych praw mniejszości polskiej; 5) przyjąć określone zobowiązania do niewykorzystywania swojego terytorium na niekorzyść Polski. Delegacja polska uznając
powyższe propozycje za mało satysfakcjonujące odstąpiła od dalszych negocjacji.
W zaistniałej sytuacji konflikt polsko-litewski nabrał wymiaru międzynarodowego.
Polska opinia publiczna, a w ślad za tym endecka publicystyka społeczno-polityczna
obciążyła Piłsudskiego odpowiedzialnością za umiędzynarodowienie istoty sporu,
szczególnie po tym, gdy szef ówczesnego resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ks. Eustachy Sapieha, oddał sprawę będącą przedmiotem sporu do rozstrzygnięcia
przez Ligę Narodów21. Stwierdzić wypada, iż nie bez słuszności zwracano w publicystyce endeckiej uwagę na brak przychylności państw europejskich dla polskich
roszczeń terytorialnych mających miejsce na wschodzie.
18
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Główni konstruktorzy endeckiej myśli politycznej skupieni w Związku Ludowo-Narodowym stwierdzali, że Polska jest zmuszona nadrobić „zaniedbania wersalskie”
i wzmocnić swoją pozycję w tym regionie. Rozwiązanie nabrzmiałego konfliktu
upatrywano w umożliwieniu ludności Wileńszczyzny wypowiedzenia się co do
przynależności państwowej. Podjęta i uchwalona przez Radę Naczelną ZLN w trakcie
zjazdu w dniach 16–17 stycznia 1921 r. rezolucja oraz wnioski sejmowe posłów
endeckich m.in. ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a zarazem lidera ZLN, Stanisława Grabskiego i członka tejże komisji ks. Kazimierza Lutosławskiego, z kwietnia i czerwca spowodowały, iż siły sprawczej nabrało
żądanie bezzwłocznego zarządzenia wyborów do zgromadzenia orzekającego
w Wilnie, wraz z podaniem daty zjednoczenia Ziemi Wileńskiej z Rzeczypospolitą.
Natomiast w celu formalnej legalizacji włączenia Wileńszczyzny przeprowadzono
8 stycznia 1922 r. wybory do nowo utworzonego ciała ustawodawczego – Sejmu
Wileńskiego. W wyborach wyraźnie zbojkotowanych przez ludność litewską największą liczbę mandatów uzyskał Centralny Komitet Narodowy, skupiający sympatyków
inkorporacji. Wybrany w ten sposób Sejm Wileński podjął uchwałę, w której stwierdzano, że: „ziemia wileńska stanowi bez warunków i zastrzeżeń część Rzeczypospolitej Polskiej”22. Wydarzenia powyższe korespondowały z wnioskiem nagłym klubów
poselskich ZLN, Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowego Zjednoczenia Ludowego
i Stronnictwa Katolicko-Ludowego z 21 marca 1922 r., odnośnie do podpisania przez
Sejm Ustawodawczy uchwał orzekających inkorporację Wileńszczyzny wraz
z uznaniem 20-osobowej reprezentacji Sejmu Wileńskiego za parlamentariuszy
Konstytuanty. W trzy dni później Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej zatwierdził
akt połączenia Wileńszczyzny z Polską. 22 kwietnia 1922 r. miał miejsce w Wilnie akt
inkorporacji Litwy Środkowej z udziałem Naczelnika Państwa.
Myśl polityczna obozu narodowo-demokratycznego nie akceptowała planów
federacyjnych, łączonych z osobą marszałka Piłsudskiego. Określony wyjątek czyniła
dla kwestii litewskiej, skłaniając się w kierunku restytucji tradycji unii polsko-litewskiej. Miało to wszakże obowiązywać w kontekście inkorporacji Ziemi Wileńskiej,
uznania polskości Wilna przy równoczesnym odniesieniu do wspólnoty kulturowej
wraz z podobieństwem losów historycznych Rzeczypospolitej i Litwy.
Mimo wielu ostrzeżeń oraz skarg wnoszonych przez Litwę, mocarstwa zachodnie
15 marca 1923 r. ostatecznie zatwierdziły wschodnie granice Rzeczypospolitej, w tym
również polsko-litewską, uznając w ten sposób przynależność Wileńszczyzny do
Polski. Z kolei strona litewska nie aprobowała uchwał Sejmu Wileńskiego wraz
z inkorporacją Wileńszczyzny przez Polskę. Decyzje te stały się przysłowiową kością
niezgody pomiędzy dwoma państwami przez następne lata. Litwa starała się wyko22
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rzystać każdą nadarzającą okazję do walki o Wilno. Potwierdzeniem tej determinacji mogą być słowa wypowiedziane przez dyplomatę litewskiego, ministra spraw
zagranicznych Dovasa Zauniusa: „Najbardziej stałą cechą polityki zagranicznej Litwy
była walka o Wilno”23.
Postawa strony litewskiej wywoływała niechęć, a wręcz wrogość szczególnie
zauważalną w publicystyce endeckiej. Ta ostatnia wielokrotnie odmawiała Litwie
prawa do niepodległości państwowej, ponieważ stanowiła ona „ponure nieporozumienie polityczne” powstałe w efekcie błędnej polityki Piłsudskiego, niefrasobliwości mocarstw zachodnich decydujących o losach Europy Wschodniej oraz na skutek
żydowsko-niemieckich planów związanych z panowaniem nad światem. Litewskiego
sąsiada określano mianem „kraju miniaturowego”, który był zamieszkały przez naród
bez wyraźnej przyszłości ze względu na brak przyrostu naturalnego, co z kolei skazywało go na wymarcie lub wynarodowienie. Wyraźna niechęć do Litwy wynikała
też z przekonania, iż była ona narzędziem realizowania dyrektyw politycznych
płynących z Berlina24.
Wątek ten publicystyka endecka szczególnie wyeksponowała jesienią 1927 r.
Zbiegło się to z posunięciami wobec mniejszości polskiej na Litwie oraz wypowiedziami litewskiego premiera Augustinasa Voldemarasa. Ten ostatni w wywiadzie
udzielonym 16 września dla „Asien – Ost – Europa – Dienst” oraz w czasie konferencji prasowej w Berlinie 3 października oświadczył, że droga do porozumienia
z Rzeczypospolitą jest możliwa przez zwrot Wilna Litwie. Działania te spowodowały
ironiczne komentarze „Gazety Warszawskiej Porannej”. W artykule z 6 października
stwierdzając, iż zachowania te są inspirowane przez Niemcy pisano: „chodzi o to, by
wyczerpać polską cierpliwość, by podburzyć nas do jakiś niepotrzebnych kroków
względem złośliwego żmudzkiego karła. On by je może opłacił swoją egzystencją, ale
to by stworzyło dla Niemiec podstawę żądania rekompensat za pomocą wschodniopruskich i gdańskich manifestacji”25. W następnym artykule stwierdzano jeszcze
dobitniej: „może rozzuchwaliliśmy karła przez długą cierpliwość, pozwalając mu
rozsunąć sieci intryg na terytorium naszego państwa. W każdym razie nie powinniśmy
zapomnieć, że sile przystoi spokój i zimna krew. Złośliwym prowokacjom karła nie
powinniśmy iść na rękę, zwłaszcza że wiemy w czyim ręku jest on narzędziem”26.
Przekonanie endeków o dużej zręczności politycznej Voldemarasa, skłaniało do
snucia pesymistycznych w swej wymowie prognoz wzajemnych stosunków polsko23

P. Łossowski, Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa
1985, s. 200.
24
E. Maj, op.cit., s. 339.
25
Prowokacja, „Gazeta Warszawska Poranna” z 6 października 1927, nr 276, s. 3.
26
Quis, Złośliwy karzeł, „Gazeta Warszawska Poranna” z 8 października 1927, nr 276, s. 3; A. Bobrus,
op.cit., s. 265.
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-litewskich, aczkolwiek doceniano fakt zamknięcia oficjalnego „stanu wojny”
i zmuszenia Litwy do rokowań. Szansą normalizacji wzajemnych stosunków upatrywano w stosowaniu przez Polskę przymusu ekonomicznego, a nie w aspekcie politycznym. Podkreślano także możliwość gospodarczej penetracji Litwy, co miało
w konsekwencji doprowadzić do neutralizacji wpływów niemieckich i rosyjskich
wraz z wytworzeniem w Kownie atmosfery odpowiadającej polityce Warszawy.

SUMMARY

A Midget’s fury. The Political Views of the National Democrats

ONE OF THE LEADING political groups in the Second Polish Republic, the National Camp,
showed great interest in the problem of mutual relations between Poland and Lithuania. The
National Democracy thought that the project of creating a common Polish-Lithuanian
country meant the failure of the national programme. „Żeligowski’s rebellion” and the creation of Central Lithuania on October 12, 1920, were evaluated negatively. The National
Democracy was standing against the federal plans of Józef Piłsudski but it made an exception
for the Lithuanian case. The National Camp was of the opinion that the traditional union
between Poland and Lithuania should be rebuilt but only in the context of the incorporation
of the area of Vilnius into Poland and the acknowledgement of the Polish character of Vilnius.
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KORPORACJONIZM W INTERPRETACJACH
OBOZU NARODOWEGO W POLSCE 1918–19391

W OPUBLIKOWANEJ W 1936 roku Encyklopedii Nauk Politycznych korporacjonizm
został zdefiniowany jako „pewien ideał ustroju społecznego, w którym jednostki
biorą udział w życiu politycznym i gospodarczym państwa poprzez grupy zawodowe,
do których należą. Owe grupy zawodowe zwiemy1korporacjami”2.
Większość badaczy początków korporacjonizmu doszukuje się w epoce średniowiecza. Istniały wówczas korporacje, głównie cechy i gildie, których podstawą ideową
był model zgodnie funkcjonującego społeczeństwa.
Pierwsza faza rozwoju nowożytnej idei związana była natomiast z okresem romantyzmu. Niemiecki filozof Fryderyk Schlegel dostrzegał wówczas dwie istniejące
elementarne korporacje. Najmniejszą stanowiła „święta instytucja rodziny” a najwyższą Kościół3.
Właściwymi jednak prekursorami tego kierunku byli XIX-wieczni myśliciele
konserwatywni i katoliccy: Karl von Vogelsgang, Rene de La Tour du Pin i Albert De
Mun oraz Giovani Toniolo. W dwudziestym wieku ich koncepcje rozwinął Othmar
Spann.
Największy impuls pobudzający dyskusję spowodowała encyklika Piusa XI Quadrogesimo anno (1931) zalecająca „odnowienie ustroju stanowo-zawodowego i utworze1
Mówiąc o politycznym obozie narodowym mam na myśli wchodzące w jego skład takie organizacje, jak: Liga Narodowa, Związek Młodzieży Polskiej zwany „Zetem”, działające w każdym z trzech
zaborów Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski,
Stronnictwo Narodowe. Najpełniej granice pojęcia obóz narodowy zostały sprecyzowane w pracy: R.
Wapiński, Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, passim.
2
T. Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa 2004, s. 194.
3
F. Schlegel, Sygnatura epoki, [w:] Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, wybór i opr. T. Naumowicz, Poznań 2001, s. 538.
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nie należycie zorganizowanych członów społecznego organizmu, mianowicie „stanów
zawodowych”, do których by należeli ludzie nie na mocy swego stanowiska na rynku
pracy, ale zależnie od funkcji społecznej, z którą są związani przez pracę”4. Korporacjonizm stanowić więc miał swoiste remedium na zaostrzające się konflikty społeczne,
krytykował bowiem akcentowane przez marksistów rzekomo niepodważalne antagonizmy pomiędzy kapitałem a pracą. Osłabiał także dominację gospodarki wolnorynkowej. Poza celami społecznymi i gospodarczymi miał też realizować cele etyczne
i tym samym stanowić zaporę dla organizacji socjalistycznych. Za główne elementy
idei korporacyjnej można uznać za Januszem Stefanowiczem:
– solidaryzm rozumiany jako wystąpienie przeciwko idei walki klas;
– funkcjonalizm – funkcja społeczna jako element łączący poszczególnych
członków korporacji;
– unitaryzm postrzegany jako wspólnota talentu, kapitału i pracy;
– społeczną funkcję własności5.
Na gruncie polskim kierunek ten był propagowany przede wszystkim przez
organizacje instytucjonalnie związane z Kościołem, jak: KUL, Rada Społeczna przy
Prymasie Polski czy Akcja Katolicka. W tym kręgu działali księża, jak: Aleksander
Wójcicki, Antoni Roszkowski czy Jan Piwowarczyk6. Wszakże, jak się wydaje najbardziej miarodajnie dla polskiego katolicyzmu brzmiały tezy biskupa Tadeusza
Kubiny dowodzącego, że przezwyciężenie kapitalizmu będzie możliwe na drodze
stworzenia lepszego porządku w tej dziedzinie. Fundamentem tego musiała być
jednak duchowa odnowa człowieka, bo bez tego żadna zmiana się nie powiedzie.
Łączyło się to z próbą określenia katolickiego ustroju społecznego, przy założeniu,
że Kościół nie miał prawa ani obowiązku wkraczać bezpośrednio w życie społecznogospodarcze. Z kolei ksiądz Adam Szymański zauważył, że korporacjonizm nie był
systemem gospodarczym i dlatego mógł istnieć w różnych systemach społecznogospodarczych, a więc także w kapitalizmie. Obecne były też wypowiedzi, że przebudowa ustroju społeczno-gospodarczego w duchu korporacjonizmu katolickiego
otwierała drogę także do zmiany ustroju politycznego państwa w formie trzeciej
drogi między liberalizmem a totalizmem7. Akceptowali i propagowali tę idę tacy
uczeni, jak Ludwik Górski, Leopold Caro czy Ignacy Czuma. Pierwsza wypowiedź
poświęcona omawianej kwestii została sformułowana przez profesora Kazimierza

4
Pius IX, Quadrogesimo anno (Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do
normy prawa Ewangelii), „Znak” 1982, nr 7–9, s. 708–709.
5
J. Stefanowicz, Chrześcijańska demokracja, Warszawa 1963, s. 176.
6
J. Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Zielona Góra 2004, s. 470–489.
7
R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, s. 230–231.
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Kumanieckiego w artykule opublikowanym na łamach „Czasopisma prawniczego
i ekonomicznego” w roku 19208.
Przenikały te idee także do środowiska konserwatystów. Jednym z propagatorów
koncepcji był m.in. „ostatni stańczyk” Jan Bobrzyński9. Zainteresowanie korporacjonizmem było obecne także w myśli piłsudczykowskiej. Opinia ta dotyczy przede
wszystkim grupy „Jutra Pracy”10.
Polscy zwolennicy idei korporacjonizmu mogli odnieść się także do istniejących
i wdrażanych w życie modeli korporacjonizmu odgórnego realizowanego we Włoszech Benito Mussoliniego. Zdaniem Marii Marczewskiej-Rytko podobny model
określany mianem faszystowskiego funkcjonował także w Portugalii Antoniego
Salazara oraz Hiszpanii pod rządami Jose Antonio Primo de Rivery i generała Francisco Franco11.
Zainteresowanie korporacjonizmem było także udziałem polskiego ruchu nacjonalistycznego. Zaznaczyć wszakże wypada, iż w omawianym środowisku idee te były
traktowane jako pewna inspiracja i alternatywna dla aktualnie głoszonych koncepcji.
Nie przybrały natomiast charakteru zwartej koncepcji doktrynalnej.
W latach dwudziestych zainteresowanie korporacjonizmem wyrażało się przede
wszystkim w życzliwej ocenie przemian dokonujących się we Włoszech. Ryszard
Piestrzyński dostrzegał próbę tworzenia korporacji przez Gabriela D’Anunzio, kiedy
ten znany poeta po zdobyciu Fiume ustanowił dla miasta konstytucję tzw. „Cartadel
Carnaro”, zgodnie z którą druga izba parlamentu miała być wybierana przez zrzeszenia korporacyjne.
Analizowano wówczas jego plusy i minusy. Wspomniany wyżej publicysta narodowy w artykule Reprezentacja interesów zawodowych odniósł się do omawianej idei
z pewnym zainteresowaniem12. Przy czym odwoływał się także do koncepcji nacjo-

8
Opinię tę przytaczam za: P. Kałwa, Korporacjonizm i formy polityczne. Konstytucja polska,
[w:] Korporacjonizm, praca zbiorowa, Lublin 1939, s. 291. Kumaniecki pisał: „rozwój ustroju społecznego nie idzie ani – jakby się zdawać mogło – po linii omnipotencji państwa (socjalizm), ani też po linii
wolności jednostki (liberalizm demokratyczny). Przeciwnie, zdąża on z jednej strony do rozwoju stanowości zawodowej, opartej o szeroki samorząd, a poddający sobie jednostkę, z drugiej zaś do pozostawienia państwu tylko kierownictwa i załatwiania w zakresie pewnych spraw wspólnych ogólnego
znaczenia. Stosem pacierzowym oraz samorząd gospodarczy, oparty o samorządne stany zawodowe”.
9
J. Bartyzel, Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej
w Polsce XX wieku, Toruń 2001, s. 197–203.
10
Ibidem, s. 199.
11
M. Marczewska-Rytko, Korporacjonizm w świetle społecznej nauki Kościoła, [w:] Religia i polityka,
red. B. Grott, Kraków 2000, s. 140.
12
R. Piestrzyński, O reprezentację interesów narodowych, „Przegląd Wszechpolski” 1924, nr 12,
s. 956.
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nalistów francuskich a zwłaszcza Georgesa Valoisa13. W konsekwencji zaproponował
on powołanie obok parlamentu instytucji gospodarczej obejmującej całą narodową
produkcję Polski. Bazować miała ona na trzech przesłankach: oparciu na interesach
narodowych; przekonaniu, iż impulsem do działania człowieka jest interes osobisty;
powinien być zapewniony wzajemny nacisk konsumenta na producenta. Pisał:
„W systemie tym interesy spożywcy reprezentowane będą przez rodzinę. Każdy
ojciec rodziny będzie musiał zapisać się do korporacji rodzinnej, w której rozporządzać będzie tylu głosami, z ilu członków składa się jego rodzina”14. Nowy system miał
więc zabezpieczyć przed walką klasową.
Pozytywna opinia o włoskich korporacjach znalazła odzwierciedlenie w pracy
Amica Italia Władysława Jabłonowskiego. Program Mussoliniego opierać się miał na
uznaniu idei ojczyzny z odrzuceniem koncepcji walki klas. Korporacje bowiem „mogą
mieć nadzieję na polepszenie doli swych członków, wówczas kiedy kapitał jest mocny,
nie zaś kiedy jest słaby, nieruchliwy i bojaźliwy”15. Duża energia rządu oraz stronnictwa faszystów miała pomóc „zwalczać liczne uprzedzenia, stare indywidualistyczne
nałogi i egoizmy prywatne, przeciwstawiające się zasadzie współdziałania w interesie
produkcji narodowej”16. Po kilku latach postrzegał w działalności korporacji „imponujący obraz świadomości i potęgi narodowej”. W konsekwencji „przez zorganizowanie korporacji zawodowych, na podstawie współdziałania wszystkich czynników
produkcji, faszyzm dokonywa wielkiego dzieła wcielenia mas robotniczych, zarówno
jak i posiadaczy kapitału i kierowników przemysłu w organizm narodu, czyniąc siły
te wyrazicielkami historycznemi jego żywotnych potrzeb i aspiracji. Jest to także
istotna zasługa i chluba faszyzmu”17. Wysoka ocena korporacji włoskich dokonana
przez Stanisława Kozickiego łączyła się w opinii tego znanego polityka, przez krótki
okres ambasadora polskiego we Włoszech, z pewną wstrzemięźliwością. Zalecał
poczekać na efekty działań. Dodawał wszakże w sposób charakterystyczny: „Same
założenia jednak są powszechne, bo zgodne z rzeczywistością i z naturą społeczności
ludzkiej”18. Przyznawać to miał nawet liberalny i „masoński” „Journal de Geneve”.
Natomiast znany ekonomista i jeden z czołowych przywódców oraz teoretyków
obozu narodowego Roman Rybarski wskazywał na eksperymentalny charakter zmian
13

W późniejszym okresie objęto zainteresowaniem także Action Francaise kierowaną przez Charlesa
Maurrasa. Warto przypomnieć, iż w skład tej organizacji weszła w 1905 roku Unia Korporacji Francuskich, co w dużej mierze przesądził o wyborze przez tę organizację korporacjonizmu.
14
R. Piestrzyński, O reprezentację, op.cit., s. 956.
15
W. Jabłonowski, „Amica Italia”(Rzecz o faszyzmie). Wrażenia i rozważania, Poznań–Warszawa–
–Wilno–Lublin 1926, s. 48.
16
Ibidem, s. 50.
17
Ibidem, s. 52.
18
S. Kozicki, Na Sycylii, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1928,
s. 107.
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dokonanych przez faszystów. Dostrzegał, iż we Włoszech korporacje nie kierowały
życiem gospodarczym, nie miały autonomii, były bowiem nadzorowane przez
państwo. Dodawał, iż każdy naród realizuje własne wzorce, które w innych krajach
mogą przeradzać się w karykaturę. Dostrzegając pewne zalety idei doradzał jednak
oparcie korporacjonizmu w Polsce na innych zasadach niż faszyzm. Mógłby być on
wówczas przydatny jako narzędzie walki z liberalizmem19.
Bardziej przychylne opinie wyrażał Włodzimierz Wakar. Nieobce bowiem było
myśli narodowej przekonanie o naturalnym charakterze tworzących się zrzeszeń.
Niezależnie bowiem od modelu włoskiego ewolucja społeczno-gospodarcza po 1918
roku prowadzić miała do samorzutnego zrzeszania się ludzi. Jak pisał, jeden
z młodszych publicystów – redaktor „Kuriera Poznańskiego”, Jerzy Drobnik: „mamy
wrażenie, że przygotowanie państwa korporacyjnego dokonywa się w licznych
krajach dzisiaj samo i bezpośrednio, bez udziału polityki – za wyjątkiem Włoch”20.
Potwierdzenie swoich tez odnajdowano w wypowiedziach działaczy gospodarczych.
Z dużym zainteresowaniem przyjęto enuncjacje Edmunda Piechockiego dyrektora
dla spraw przemysłu na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Uważał on, iż
tworzenie zrzeszeń gospodarczych prowadzi do „potęgi narodu”.21
Z kolei zdaniem Romana Rybarskiego popularność koncepcji korporacyjnych była
efektem kryzysu liberalizmu i kapitalizmu. Dodawał, iż wprawdzie korporacjonizm
zgadzał się z nacjonalizmem w łączeniu gospodarki narodowej w jedną całość to
mógł przyjmować różne postacie. Mogły to być dobrowolne zrzeszenie pracodawców
i pracobiorców danej branży, ale także przymusowa publicznoprawna organizacja
reglamentująca produkcję i jej podział. Tylko ta ostania zresztą wersja czyniła ustrój
w pełni korporacyjnym. Mogło to jednak prowadzić do omnipotencji państwa
i kolektywizacji22. Niepowodzenia gospodarcze korporacjonizmu faszystowskiego
prowadziły omawianego ideologa narodowego do pewnego dystansu wobec tej
koncepcji. Współczesny korporacjonizm od średniowiecznego dzieliła, zdaniem
Rybarskiego, prawdziwa przepaść nie tylko w sferze koncepcji, ale także praktyki.
W późniejszym okresie stwierdzał: „korporacjonizm nie jest cudownym środkiem
na uzdrowienie stosunków ustrojowych”23.

19

R. Rybarski, Idea gospodarstwa narodowego, Kraków 1919, s. 150.
J. Drobnik, Przesilenie współczesnej polityki. Szkice i uwagi, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin
1929, s. 122.
21
R. Piestrzyński, Nowe dążenia ustrojowe (dokończenie), „Awangarda” 1928, nr 4, s. 94.
22
R. Rybarski, O narodzie, ustroju i gospodarce, wstęp, wybór i opracowanie S. Rudnicki, Warszawa
1997, s. 276–300.
23
Co to jest korporacjonizm. Z odczytu prof. Romana Rybarskiego, „Warszawski Dziennik Narodowy”
(dalej WDN) z 22 lutego 1937, nr 53, s. 5.
20
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Z przedstawionych wypowiedzi wynika, iż korporacjonizm rozpatrywany był
początkowo w środowisku obozu narodowego jako uzupełnienie istniejącego
systemu partyjnego a nie jako jego alternatywa24.
Nieco odmiennie problem ten rozpatrywano w działającym we Lwowie tzw. Zespole
Stu, uważanym za część składową obozu narodowego ale zachowującym dość daleko
idącą niezależność programową. W ich interpretacji korporacje mały zostać wmontowane w ustrój państwowy w celu umocnienia jego elitarnego charakteru25.
Wzrost zainteresowania korporacjonizmem nastąpił po zamachu majowym 1926
roku. Poszukiwano wówczas nowych rozwiązań ustrojowych. W obozie narodowym
dostrzec można dwa nurty:
– kierunek partycypacyjny zakładający udział ogółu społeczności narodowej
w działalności politycznej;
– ekskluzywistyczny dający uprawnienia elicie narodowej rozumianej jako świadoma część narodu.
Podział ten w pewnym stopniu związany był z przemianami pokoleniowymi.
W samym środowisku postrzegano odmienność „starych” opowiadających się za
ograniczonym parlamentaryzmem oraz „młodych” skłonnych zaakceptować koncepcje antyparlamentarne oraz państwo zbudowane w oparciu o zasady hierarchii
i dyscypliny26. Przy czym zainteresowanie korporacjonizmem było większe w środowisku „młodych”.
W szerszym kontekście problem poddał analizie znany działacz samorządowy
należący do obozu narodowego Władysław Dalbor. Wyróżnił on dwie grupy teoretyków podejmujących rozważania dotyczące zmian ustrojowych. Do pierwszej
zaliczył polityków odnoszących się przede wszystkim do kwestii organizacji władz
państwowych w tym władzy ustawodawczej. Przykładowo Antoni Peretiatkowicz
domagał się wzrostu roli prezydenta oraz zmiany ordynacji wyborczej. Z kolei Roman
Dmowski zalecać miał wprowadzenie podwyższonego cenzusu wieku, ale z odrzuceniem cenzusu majątkowego.
Druga grupa teoretyków i polityków oceniać miała dotychczasowy ustrój jako
nieodpowiedni w okresie zmieniających się warunków społecznych. Nastąpić
bowiem miały zmiany w kierunku organizowania się życia gospodarczego w samo24
K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli
politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989, s. 82.
25
Idem, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 2000, s. 144.
26
Szerzej: R. Wapiński, Problem państwa w koncepcjach politycznych obozu narodowego, [w:] Polska
myśl polityczna XIX i XX wieku, t. VII; Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 83–104; E. Maj, Narodowa Demokracja, [w:] Więcej
niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 130–131;
W. Wojdyło, Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toruń 2003, s. 289.
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rządzie zawodowym (korporacjach) a całego społeczeństwa w związkach zawodowych. Dlatego postulowano zasadniczą przebudowę całego ustroju państwowego
w kierunku samorządowym z uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Rzecznikiem takiego rozwiązania miał być znany działacz konserwatywny Władysław
Leopold Jaworski, który żądał, aby między parlamentem a ogółem ludności pośrednikiem był samorząd zawodowy. Przy czym najpierw należałoby go w Polsce rozbudować a potem zharmonizować. Uważając te rozważania za ciekawe Dalbor wskazywał, iż przebudowa samorządu w kierunku przedstawionym byłaby zbyt długa
a na dodatek najpierw trzeba przebudować istniejący samorząd a dopiero snuć
rozważania dotyczącego jego roli w przyszłości. Zwłaszcza, że istotą tego projektu
było organiczne związanie ustroju państwowego z samorządem27.
Idee Jaworskiego spotkały się z życzliwym zainteresowaniem młodych publicystów
narodowych skupionych wokół „Awangardy”. Pisano: „Rzecz cała traktowana jest
jeszcze dość fragmentarycznie, lecz może służyć za materiał do ciekawej dyskusji
w sprawie istotnie zasadniczej i bodaj czy nie donioślejszej, niż scholastyczne spory
nad różnymi artykułami obecnej konstytucji”28. Warto w tym kontekście też przypomnieć, iż projekt Jaworskiego zakładał osłabienie pozycji i znaczenia samorządu
terytorialnego, którego uprawnienia miała przejmować administracja. Ten aspekt
myśli konserwatywnego polityka nie spotkał się z komentarzem publicystów narodowych.
Dość krytycznie natomiast do idei korporacyjnej odnosił się Roman Dmowski.
Korporacjonizm jego zdaniem był niezgodny z ideą narodu, będąc wytworem
socjalistycznym a nie narodowym. Sądził, że w przypadku realizacji idei zawodowych
korporacjonizmu naród mógłby przestać być narodem a stałby się solidarnością
ekonomiczną z osłabionymi więzami.
Wizja przebudowy ustroju w kierunku wzmocnienia roli samorządu zawodowego
krytykowana była przez związanego ze „starymi” Bolesława Koskowskiego. W ślad
za Hansem Kelsenem dowodził, że podział korporacyjno-zawodowy wykazuje tendencję do stale postępującego dzielenia się, „gdyż pomysł korporacyjno-zawodowy
wtedy tylko jest urzeczywistniony, gdy każda grupa utworzona jest na podstawie
zupełnej wspólności interesów”. W konsekwencji więc liczba zawodów roszczących
sobie pretensje do samodzielnej organizacji musiałaby dojść do niewyobrażalnej
liczby. Za rzecz oczywistą uważał również występowanie sprzeczności miedzy grupami
korporacyjno-zawodowymi. Pytał więc, kto by rozstrzygał spory. Dowodził, że
zwolennicy takiego systemu dążą do parlamentu stanowego. Nie wiadomo więc
27

W. Dalbor, Samorząd jako podstawa ustroju państwowego, „Wiadomości Samorządowe” 1928,
nr 12, s. 15.
28
Wśród książek i czasopism, „Awangarda” 1928, nr 7, s. 181.
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w takiej sytuacji jakie miejsce powinno przypaść każdej grupie w społeczeństwie.
Dodawał też, iż w Polsce brak tradycji organizacji samorządów zawodowych29. Również w jednej z programowych broszur Obozu Wielkiej Polski krytycznie odniesiono
się do możliwości zrealizowania w Polsce omawianej koncepcji30.
Na inne zagrożenia zwracał uwagę publicysta „Kuriera Poznańskiego”. Korporacjonizm mógł jego zdaniem doprowadzić do biurokratyzmu31. Obawiano się także
opacznego zrozumienia tej idei. Krytykowano pomysły ustrojowe propagowane
przez PPS zakładające przekształcenie senatu w Izbę Pracy złożoną wyłącznie z reprezentantów robotników32. W tym wypadku odwoływano się do doświadczeń
włoskich. Jak pisał Ryszard Piestrzyński: „Faszyzm, który zorganizował syndykalizm
narodowy, ociąga się, jak widzimy, z nadaniem mu pełnych praw reprezentacyjnych
i – jak zwykle – mimo swej żywotności postępuje ostrożnie i stopniowo”33. Ta i inne
wypowiedzi mogą świadczyć o niechęci do takiej przebudowy ustroju, w wyniku
której reprezentacje zrzeszeń znalazłyby swoje przedstawicielstwo w parlamencie.
Również i w tym wypadku można odnaleźć odmienne opinie. Nawet niechętny, jak
wspomniano wcześniej, rozwiązaniom korporacyjnym Rybarski pisał: „Nie można
w szczególności twierdzić, że np. przyznanie prawa wyborczego masom na podstawie terytorialnej jest zasadniczo lepsze, niż oparcie systemu wyborczego na podstawie przynależności do pewnej grupy produkcyjnej, czy warstwy społecznej”34.
Z kolei w Lublinie związany z Narodową Demokracją prof. Leon Waściaszkowski
włączył się w cykl prelekcji zorganizowanych przez miejscowe Towarzystwo Ekonomiczne zatytułowany Ku korporacyjnej przebudowie Polski. Obok Ignacego Czumy
był on jednym z ważniejszych prelegentów. Zaprezentował referat „Statystyka obec29
B. Koskowski, Chcecie rozwoju czy przewrotu? Czyli o kilku błędach prof. Peretiatkowicza oraz
o złej doktrynie wszelkich radykalistów, Warszawa 1929, s. 86. Odnosząc się zaś do próby powołania
przez rząd Władysława Grabskiego Naczelnej Izby Gospodarczej zapisał: „ani się wie po co N.I.G. organizować, ani jak ją organizować”.
30
R. Rybarski, Polityka i gospodarstwo. OWP. Wskazania programowe, Warszawa 1927, s. 26.
31
M. K., Korporacjonizm a biurokratyzm, „Kurier Poznański” z 13 marca 1934, nr 115, s. 1.
32
M. K., Niebezpieczne prądy, „Szczerbiec” z 10 marca 1931, nr 8, s. 7; M. K., Polityka w samorządzie
gospodarczym, „Kurier Poznański” z 17 lipca 1935, nr 321, s. 3; S. Kwasieborski, Karykatura samorządu
gospodarczego. Izby rzemieślnicze i ich związek, „Głos Lubelski” z 10 lipca 1933, nr 187, s. 2. W tym
aspekcie przywoływano koncepcje opracowane m.in. przez publicystów związanych z pismem „Sozialistische Monatshefte”, który wprawdzie chcieli udzielić praw politycznych izbie gospodarczej, ale dążyli
do zapewnienia w niej przewagi klasy robotniczej. Z kolei we Francji organizacja zawodowa „Confederation Generale du Travil” (CGT) doprowadziła do ustanowienia ciała opierającego się na zrzeszeniach pod nazwą „Conseil National Economique”. „Na tem samem stanowisku stoją kierunki socjalistyczne we wszystkich krajach, domagające się utworzenia Izb pracy, w których klasa robotnicza,
nastawiona klasowo, miałaby głos decydujący”.
33
R. Piestrzyński, Nowe dążenia ustrojowe, op.cit., s. 94.
34
R. Rybarski, Siła i prawo, Warszawa 1936, s. 51.
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nego stanu organizacji zawodowych w Polsce”35. W późniejszym okresie omawiano
prace francuskie propagujące omawianą koncepcję. Przychylnie oceniono wydaną
w Paryżu książkę La doctrine corporative36. Postępujący proces „zespolenia myśli
narodowej z katolicką w jedną całość ideową” kierował uwagę na katolickie postulaty
ustrojowe37.
Nadal punktem odniesienia dla wielu propozycji była sytuacja we Włoszech.
Z dużym zainteresowaniem przyjęto uchwalenie przez Wielką Radę Faszystowską
21 kwietnia 1927 roku Karty Pracy38. Na łamach jednego z głównych pism Obozu
Wielkiej Polski „Awangardy” stwierdzano: „Czyż u nas nie powinny wypadki potoczyć się po tej samej linii?”39. Od schyłku lat dwudziestych dostrzec można jednak
wyraźne dystansowanie się od koncepcji faszystowskich. W efekcie pojawiają się też
krytyczne uwagi wobec realizowanej w tym kraju koncepcji korporacjonizmu.
Impuls w tym kierunku zapoczątkowany został przez cytowaną już encyklikę Piusa
XI krytycznie odnoszącego się do modelu faszystowskich Włoch. Opinia ta dotyczy
w dużej mierze starszej generacji.W kręgu młodych nierzadko występowały nadal
przychylne oceny rozwiązań korporacyjnych we Włoszech40. Publicyści z kręgu
poznańskiej endecji, którzy następnie poprzez Związek Młodych Narodowców
związali się z sanacją w 1934 na łamach „Czuwamy” stwierdzali: „trzeba zauważyć
że ustrój ten prowadzi Włochy do jasnej przyszłości”41. Zdaniem Krzysztofa Kawalca,
dla młodych, korporacje wraz z partią faszystowską stanowiły wizytówkę „nowoczesności” reżimu podejmującego zadanie przebudowy życia społecznego w kraju,
stanowiąc przy tym gwarancję dla trwałości nowego ładu42. Pamiętać wszakże należy,
iż propozycje zmian dokonywanych w innych krajach stanowić mogły tylko inspirację. Karol Stefan Frycz dostrzegał wprawdzie „pewne nauki” w modelu państwa

35

Ku korporacyjnej przebudowie Polski. Izby Rolnicze, „Głos Lubelski” z 22 maja 1928, nr 142, s. 3.
L. G., Doktryna korporacyjna, WDN z 29 czerwca 1938, nr 176, s. 3.
37
Katolicki plan przebudowy ustroju społecznego, „Słowo Pomorskie” z 21 stycznia 1937, nr 16, s. 3.
Pisano: „Zwłaszcza przebudowa korporacyjna, interwencjonizm i międzynarodowe ustawodawstwo
pracy stały się postulatami aktualnymi”.
38
E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000,
s. 357.
39
Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926–1933,
Poznań 1980, s. 54.
40
M. Marszał, Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej
Demokracji 1926–1939, Kolonia Limited 2001, s. 124.
41
Włoski ustrój korporacyjny, „Czuwamy” z 20 maja 1934, nr 19, s. 1. Porównaj: R. Piestrzyński,
Naród w państwie, Poznań 1934, s. 25.
42
K. Kawalec, Narodowa demokracja wobec faszyzmu. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej
obozu narodowego, op.cit., s. 168.
36
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niemieckiego i włoskiego ale, jego zdaniem, przyszły ustrój Polski musi być oparty
na „rodzimych przesłankach”43.
Natomiast próbę zainteresowania narodowców koncepcją katolicką podjęła Zofia
Żółtowska. Szczegółowo omówiła na łamach pism narodowych encyklikę Piusa XI.
Podkreślała zgodność wskazań papieskich z podstawami polskiego nacjonalizmu.
Wywiodła stąd przekonanie, że w Polsce korporacjonizm może szerzyć ruch narodowy bowiem w połączeniu z nacjonalizmem ukazuje się jego realna i życiowa
wartość. Swoiście postrzegając rolę endecji proponowała realizację przez nią zasad
społecznej nauki Kościoła gdyż oficjalnie instytucje Kościoła odżegnywały się od
działalności politycznej44.
Wszakże korporacjonizm nie został zaakceptowany jako oficjalna doktryna obozu
narodowego. Jego recepcja znalazła odzwierciedlenie w głośnym dziele Adama
Doboszyńskiego Gospodarka Narodowa. Przedstawione propozycje, będące wyrazem
tęsknoty za wyidealizowanym stanem czasów średniowiecza i dążenia „do ulepszenia tego świata na drodze chrystianizmu” uzyskały dość dużą akceptację45. Wszakże
Doboszyński poświęcił korporacjom tylko kilka stron przywołując w dużej mierze
koncepcje Othmara Spanna. Przy czym korporacjonizm odnosił do ustroju społeczno-gospodarczego a nie politycznego. Zrzeszenia zawodowe miały stanowić
ogniwo pośrednie między jednostką a władzami państwa dając człowiekowi oparcie
i ochronę, ale także dyscyplinując. Precyzując cele korporacji zawodowych za główne
ich zadania uznał:
– opiekę nad godnością zawodową i normowanie współzawodnictwa;
– organizację przygotowania zawodowego;
– zbliżenie do siebie właścicieli warsztatów i ich pracowników;
– obronę interesów danego zawodu w stosunku do innych zawodów;
– uspołecznienie indywidualnego warsztatu;
– organizowanie spółdzielczych instytucji kredytowych46.
Miały one wszakże spełniać tylko rolę gospodarczą, bowiem obok nich winny
działać stany zorganizowane na wzór średniowieczny dając człowiekowi poczucie
przynależności do grupy opartej na podobnym światopoglądzie oraz tradycji i wychowaniu. Przy czym zdaniem publicysty narodowego: „stan jest to warstwa społeczna, w której przeciętny człowiek czuje się dobrze i nie widzi powodów, by starać
się kurczowo z niego wydostać”47. Budowa takiego systemu w Polsce miała być ułatwiona dzięki istnieniu dwóch nienaruszonych stanów – chłopskiego i rzemieślni43
44
45
46
47

K. S. Frycz, Pokusy reakcji i rewolucji, „Myśl Narodowa” z 30 maja 1936, nr 23, s. 355.
J. Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, op.cit., s. 475.
R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, op.cit., s. 229.
Adam Doboszyński o ustroju Polski, wstęp, wybór i opracowanie B. Grott, Warszawa 1996, s. 67.
Ibidem, s. 71.
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czego. Dostrzegał więc możliwość oddolnej i ewolucyjnej realizacji swojego planu.
Za charakterystyczną można uznać swoistą interpretację encykliki papieskiej. Mówiła
ona bowiem o stanach zawodowych a nie społecznych. Mimo więc werbalnego
odwołania do myśli św. Tomasza oraz nauk papieskich, koncepcja Doboszyńskiego
w zasadniczy sposób różniła się od propozycji zgłaszanych przez myślicieli katolickich. Zakładała ona bowiem likwidację pluralizmu. Zgadzam się też z opinią
B. Grotta, wg którego „wysunięcie postulatu ustroju społecznego opartego na stanach
ma więc wymowę konserwatywną, świadczącą o istnieniu tradycjonalistycznych
pierwiastków w postawach „młodych”48.
Sam Doboszyński krytycznie natomiast odnosił się do modelu włoskiego zarzucając mu szablonowość i biurokratyczną centralizację „nie mówiąc już o pewnych
naleciałościach dawnego rewolucyjnego syndykalizmu, który był jednym z charakterystycznych wytworów ideologii masońskiej”. Podobnie zresztą oceniał próby
wprowadzenia tej koncepcji w Austrii oraz Bułgarii49.
W ślad za Doboszyńskim konstatowano też, iż liberalizm zaakceptował grupy
związane z miejscem zamieszkania, usiłował natomiast zniszczyć grupy zawodowe.
Stąd w niektórych projekcjach domagano się odbudowy stanów, które miałyby stać
się podstawą zorganizowanego narodu50. Za charakterystyczne można uznać stwierdzenie, że „przyszły ustrój społeczny to przede wszystkim budowa zdrowych
i twórczych zespołów”51.
Na łamach „Szczerbca” dodawano: „Należałoby zatem na wzór średniowiecza
zorganizować coś w rodzaju korporacji zawodowych tam, gdzie żadnych związków
nie ma, tam zaś gdzie są, przeprowadzić ich reformę, oczyścić od „demokratycznych”
naleciałości wraz z Żydami”52. Pejoratywny stosunek do „demokratycznych naleciałości” świadczyć mógł o dążeniu do budowy organizacji opartej na ścisłym podporządkowaniu i dyscyplinie. W konsekwencji totalnej.
Jednak i w tym środowisku wskazywano na konieczność połączenia ustroju
korporacyjnego „z aparatem obywatelsko-politycznym przy przestrzeganiu nie
dyscypliny nadrzędnej, lecz samorządu i dyscypliny obywatelskiej może zapewnić
istnienie sprawiedliwości. Jednak potrzebny jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie
zasada równych możliwości”53. Wymowę tego typu wypowiedzi osłabiał fakt propa48
B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej
w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1991, s. 181.
49
W Bułgarii idea przebudowy państwa w kierunku korporacyjno-solidarystycznym propagowana
była przez obóz polityczny „Zweno”, który po przejęciu władzy w 1934 r. zmienił konstytucję i zakazał
działalności organizacji politycznych. W 1935 r. rząd ten został obalony przez króla.
50
A. Doboszyński, Studia polityczne, „Na uchodźctwie” 1947, s. 295.
51
J. Rus, O narodowy ustrój społeczny, „Wielka Polska” 1934, nr 36, s. 1.
52
Korporacja zawodowa w życiu społeczeństwa, „Szczerbiec” z 25 czerwca 1933, nr 20, s. 3.
53
Hałaburda, Nowoczesna demokracja, „Dziennik Wileński” z 6 czerwca 1933, nr 151, s. 4.
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gowania przez młodych antyindywidualizmu. Na łamach „Wielkiej Polski” stwierdzano: „Dziś nie do pomyślenia jest pozostawienie każdego samemu sobie w dziedzinie pracy zawodowej”54. W interpretacji młodych narodowców tworzenie zrzeszeń
zawodowych o charakterze korporacyjnym zapobiec miało walce klasowej i rozwijać
solidaryzm. W cytowanym powyżej artykule stwierdzano: „Komisje rozjemcze będą
się składały z delegatów pracodawców i pracowników i obok wyrokowania w zatargach kontrolują wykonywanie swoich zarządzeń i stosowanie przepisów prawnych,
odnoszących się do stosunków między pracodawcą a pracownikiem”55. Nowa idea
stanowić miała intelektualne i praktyczne przeciwstawienie komunizmowi, który
całość życia gospodarczego sprowadzać miał na poziom życia proletariuszy56.
W ulotce Narodowe zasady gospodarcze stwierdzano: „Robotnicy zaopatrzeni we
własność prywatną i biorący udział w rządach Narodowych za pośrednictwem
odpowiednio zorganizowanych korporacji zawodowych będą mogli skutecznie
bronić swoich praw”57. Zagadnienie zrzeszeń łączono więc z ideą upowszechnienia
własności i dekoncentracji dużego przemysłu. Antyindustrialna utopia młodych
krytykowana była przez takich ekonomistów, jak Roman Rybarski czy Stanisław
Głąbiński.
Z grona młodych największą popularnością cieszyły się koncepcje Jędrzeja
Giertycha. Wszakże w przeciwieństwie do utytułowanych działaczy, publicyści tego
nurtu nie precyzowali swoich koncepcji. Było to z jednej strony konsekwencją faktu,
iż młodych interesowały zagadnienia związane przede wszystkim z pewną filozofią
władzy np. pytanie o jej źródła czy warunki trwałości a z drugiej doktrynalne odrzucenie zasady o możliwości wypracowania jednolitego modelu ustrojowego. Przyszły
ustrój Polski miał być efektem wieloletniego procesu, którego konsekwencje trudno
opisać. Według wspomnianego Giertycha celem państwa była służba interesom
narodowym. Podtrzymywał on tezę Dmowskiego o konieczności zmniejszenia jego
roli. Według niego istotną rolę w państwie miały odgrywać warstwy średnie. Ich
dążenia i potrzeby miały określić wyznaczniki konstrukcji tego państwa. W konsekwencji odrzucał centralizm, który miał charakteryzować kraje demokratyczne.
Zakres działania państwa w koncepcjach Giertycha miał być zawężony do dziedziny
administracji, obrony oraz prowadzenia polityki. Natomiast większość dotychczasowych funkcji miały przejąć samorządy. Nie precyzował jednak konkretnie ich
54
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funkcji ani relacji z innymi instytucjami państwa. W jednej z enuncjacji odnośnie
do korporacji stwierdzał: „…będą rozbudowane (…) rozszerzone na inne zawody
(dotąd niemi nie objęte), wyposażone w szereg nieznanych im obecnie uprawnień,
stopniowo zreorganizowane w duchu nawrotu do korporacyjnych tradycji średniowiecznych”58. Podobnie jak Doboszyński do głównych zadań korporacji zaliczył
dbanie o godność zawodu i jego wysokie kwalifikacje, uczciwość w wykonywaniu
zawodowych obowiązków, o potrzeby religijne oraz właściwą formę konkurencji59.
Zdecydowanie też rozprawiał się Giertych z przekonaniem o preferencjach nacjonalizmu europejskiego dla państwowego centralizmu. Przekonywał, iż w porównaniu
z socjalizmem umożliwiającym ingerencję państwa w życie prywatne i ekonomiczne
jednostki narodowcy są zwolennikami nadania regionowi czy gminie większej
swobody. W tym aspekcie krytycznie oceniał rozwiązania zastosowane w Niemczech
i Włoszech60. Odrzucał więc możliwość oparcia ustroju politycznego państwa o system korporacyjny.
Również Włodzimierz Wakar pisał, iż popełniłoby się błąd gdyby w rozbudowie
aparatu centralnego przez Mussoliniego dopatrywać się było można przejawów
doktryny nacjonalistycznej. Opanowanie bowiem poprzez rząd centralny organizacji wewnętrznej w kraju miało cechować tylko i wyłącznie moment rewolucyjny
niezbędny do przemian duszy narodowej. W teorii było to także wynikiem upraszczania własnych koncepcji ideowych jako efektu walki z reprezentantami odmiennych doktryn. Stąd wynikać miała skłonność do powołania jednej centralnej organizacji władzy z natury oligarchicznej panującej nad zbiorowiskiem luźnych
jednostek. A przecież, zdaniem publicysty narodowego, korporacje żyły w przemianach ewolucyjnych wiecznie, tylko w wyniku rozproszkowania narodu na jednostki
przez liberalizm były lekceważone i pozbawione wpływu na państwo. W konsekwencji więc: „Samorząd (…) jest najwłaściwszym uzgodnieniem nieuniknionego oligarchizmu rządu z wzrostem powszechnym aktywności obywatelskiej, którą należy dla
dobra ogólnego zużytkować”61.
Natomiast do idei korporacjonizmu chłopskiego odwoływał się znany antropolog
a zarazem członek władz Stronnictwa Narodowego – Karol Stojanowski. Proponował,
aby objął on możliwie szeroko zakrojony samorząd chłopski rozstrzygający sprawy
rolniczo-zawodowe, kulturalne i w niewielkim zakresie zagadnienia administracyjne
i sądowe. W niejasnych sformułowaniach dotyczących sejmu chłopskiego mowa była
o zwiększeniu podmiotowości politycznej rolników. Pisał: „W sejmie korporacyjnym
58
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miałby zaś chłop naprawdę zastrzeżoną właśnie możność obradowania nad istotnymi
problemami wsi”62.
Dostrzegając możliwość rozbicia państwa na grupy zawodowe Stojanowski postulował powołanie jednej monopartyjnej organizacji rządzącej państwem63. Dodatkową
zaletę propagowanego modelu upatrywał w możliwości „polonizacji” chłopów
ukraińskich (określanych zgodnie z tradycją endecką rusińskimi) i białoruskich.
Pewne światło na dążenia ustrojowe młodych narodowców rzuca również pozytywny stosunek do rozwiązań przyjętych w Portugalii Salazara64.
Szeroko ustrój tego państwa omówił Władysław Folkierski na łamach nowego
pisma programowego „Polityka Narodowa”. Dyktator portugalski miał w swoim
kraju obok rodziny postawić inne dalsze i bardziej skomplikowane organizmy
pośrednie między jednostką a państwem. Zaliczył do nich samorządy reprezentowane przez gminę i parafię a także wyższe związki o wypróbowanej skuteczności
takie jak cech aż po akademie i uniwersytety. Te ostatnie nazywał korporacjami
moralnymi i ekonomicznymi. Miały one stanąć u podstaw nowego państwa. Sam
Salazar traktował je jako pewną granicę przekształceń ustrojowych a nie stan
doczesny. O korporacjach pisał: „Najważniejszy problemat polityczny naszej epoki
znajduje się w potrzebie zorganizowania narodu, o ile możności na jego płaszczyźnie
naturalnej tzn. respektującej ugrupowania spontaniczne ludzi wokół ich zainteresowań i działalności”65. Na najniższym szczeblu konstytucja portugalska z 1933 r.
przyznała prawo wybierania rady gminnej wyłącznie przez rodziny, głosami głów
rodzin, które w ten sposób miały także decydujący wpływ na szkołę powszechną.
Natomiast prawa ugrupowań wyższych, zrzeszeń zawodowych – cechów nie zostały
określone. Zasada miała być jednak jasna: „Zrzeszenia te muszą uczestniczyć swymi
głosami czy delegacją w ukonstytuowaniu Izb, gdzie by znajdowało się przedstawicielstwo prawdziwie narodowe”. Korporacje odgrywały rolę w wyborach samorządowych. Nie uzyskała jednak szerszych kompetencji prawodawczych Izba Korporacyjna. Miała ona jednak prawo do opiniowania wszelkich projektów i ustaw.
Folkierski opisywał z aprobatą rodzaje korporacji. W Portugalii funkcjonowały:
1) gremios albo zrzeszenia patronalne przedsiębiorców;
2) syndykaty pracowników;
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3) rolnicze domy ludowe, jednoczące w sobie patriarchalnie właścicieli wielkich
i drobnych oraz bezrolnych robotników i wiejską służbę;
4) zrzeszenia wolnych zawodów;
5) zrzeszenia moralne działające na terenie nauki i sztuki.
Na samej górze znajdować się miała Izba Korporacyjna.
Doświadczenia portugalskie, ze względu na zbieżność religijną obu narodów
i przynależność do zachodniego kręgu cywilizacyjnego, uznawano za wartościowe.
Marginalnie poruszono w omawianym artykule jeszcze jeden ważny problem.
Podkreślono, iż Salazar doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu, budować też
miał nowy ustrój przy użyciu siły. Ale tak działo się tylko w pierwszym okresie
rządów, następnie bowiem zdobył zaufanie narodu66. W ten sposób rozwiązany by
mógł zostać dylemat zasygnalizowany przez B. Grotta. Niewątpliwie słusznie zauważył on, iż wprowadzenie nowego ustroju narodowego wiązałoby się ze zniesieniem
demokracji liberalnej i pluralizmu światopoglądowego. Zaistniałaby więc konieczność wprowadzenia przymusu, co zmniejszyłoby zapewne możliwości swobody
działania samorządów i korporacji. Mogło to, zdaniem narodowców, obowiązywać
przez okres przejściowy. Podkreślano bowiem, że „w ustroju narodowym dyktatura
może być tylko momentem przejściowym, gdyż naród na stałe nie może się zrzec
swojego prawa do władzy zwierzchniej państwa”67. Przywołane rozważania były
interesujące dla prasy narodowej, na łamach której pojawiała się niejednokrotnie
idea rewolucji narodowej. Rozumiana w specyficzny sposób, przede wszystkim
związana z odrodzeniem życia moralnego miała doprowadzić do przebudowy
państwa.
Zwrócenie uwagi na problem korporacjonizmu wydaje się zasadne ze względu na
duże zainteresowanie w kręgu młodych. Można jednak odnieść wrażenie o braku
pogłębionej refleksji nad tym zagadnieniem. Trudno bowiem odnaleźć w publicystyce
narodowej odniesienia do prób wprowadzenia korporacjonizmu w innych państwach
niż Włochy czy Portugalia. Nie komentowano szerzej prac powstałych w kręgu
katolickiej nauki społecznej. Przykładowo w opublikowanym w 1939 r. opracowaniu
Korporacjonizm zwracano dużą uwagę na zainteresowanie tą ideą w Szwajcarii. Pod
wpływem encykliki Quadrogesimo anno we Fryburgu podjęto nieudaną próbę
wprowadzenia korporacjonizmu w kantonie. Podobnie w Hiszpanii i Holandii
podjęto takie próby. Również w Austrii zgodnie z konstytucją z 1934 r. został ustanowiony system korporacyjny na najwyższym stopniu legislatywy. Oprócz federalnego Bundestagu powołane zostały cztery „izby konsultatywne”. Dwie z nich były
ściśle korporacyjne – Bundeskulturrat złożony z przedstawicieli prawnie uznanych
66
67

Ibidem, s. 26.
Idea narodowa a komunizm, „Wszechpolak” z 16 października 1938, nr 21, s. 2.

Korporacjonizm w interpretacjach obozu narodowego w Polsce (1918–1939)

165

wyznań oraz Bundeswirtschafrat reprezentujący siedem stanów zawodowych. Każda
z izb uzyskała uprawnienia w dziedzinie regulacji płac, cen i eksportu a strajki i lokauty zostały zabronione.
Warto też przypomnieć, iż w dyskusjach nad zagadnieniem korporacjonizmu
badacze tego zagadnienia wyróżniali dwa istniejące typy: autorytarny i demokratyczny. W pierwszym korporacje traktowane są jako organy władzy państwowej,
w drugim stanowią instytucję samorządu społecznego. Dla narodowych demokratów
atrakcyjny był tylko drugi model68.
Przewidywano w tym wypadku znaczącą rolę dla samorządu „jako szkoły życia
publicznego” a jednocześnie realizację hasła taniego państwa. Miał być również
instrumentem ułatwiającym budowę państwa narodowego. W jego skład mieli
bowiem wchodzić tylko Polacy69. Otwarte pozostawało pytanie czy zwiększenie
uprawnień samorządu zawodowego zorganizowanego w korporacje, zmniejszy rolę
samorządu terytorialnego. Zagadnienie takie stawiane przez reprezentantów społecznej nauki Kościoła nie były podejmowane przez młodych endeków. Niechętny
samorządowi gospodarczemu, związany z „grupą parlamentarną”, Wacław Komarnicki z dość dużą satysfakcją stwierdzał, iż wprawdzie twórcy projektu nowej Konstytucji kwietniowej związani z BBWR odwoływali się do koncepcji Leopolda
Jaworskiego dotyczącej wzmocnienia pozycji prezydenta, to równie istotną w koncepcjach tego konserwatysty kwestię przebudowy korporacyjnej pominęli70.
Korporacjonizm budził zainteresowanie w kręgu secesjonistów z obozu narodowego. Związany z Obozem Narodowo-Radykalnym ABC Wojciech Zaleski uznał, iż
urzeczywistnienie nowego ustroju byłoby możliwe w wyniku sprawiedliwego
podziału własności oraz likwidacji antagonizmu pomiędzy kapitałem a pracą. Inaczej
korporacje stałyby się podobne do kapitalistycznych karteli71.
Z kolei według Jana Mosdorfa korporacje miały poprawić kapitalizm, uczynić go
bardziej sprawiedliwym. Odwrotnie niż J. Giertych czy A. Doboszyński, uważał
zacofanie Polski za balast a nie ułatwienie w budowie nowego ustroju społecznego.
„Pamiętać jednak trzeba – pisał – że koncepcje ustrojowe i społeczne w przeciwieństwie do zasad moralnych związane są ściśle z rzeczywistością warunków gospodarczych. Otóż warunki te są na terenie Polski całkowicie odrębne od zachodnioeuro68
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pejskich. Stawia to pod znakiem zapytania możność reformy społecznej w duchu
korporacjonistycznym”72. Podobne wypowiedzi były zresztą udziałem „starych”
narodowców. Władysław Dalbor oceniając w 1938 r. projekt ordynacji wyborczej do
samorządu oparty na „systemie korporacyjnym” dowodził, iż zrzeszeń zawodowych
„wymienionych w projekcie jeszcze w ogóle nie ma”73. W innych wypowiedziach
akcentowano zależność samorządu zawodowego od władz sanacyjnych, co stawiało
pod znakiem zapytania możliwość stworzenia systemu korporacyjnego74. Z kolei
Doboszyński dostrzegał utrudnienia w realizacji idei, spowodowane zbyt dużą
liczebnością rolników. Nie był to wszakże pogląd obowiązujący. Józef Petrycki
dostrzegał dobre zorganizowanie chłopów w zrzeszeniach zawodowych. Natomiast
sceptycznie co do możliwości wprowadzenia w Polsce korporacjonizmu politycznego
wypowiadał się ceniony w środowisku narodowców ojciec Jacek Woroniecki75.
Dodatkowo antysemicki program narodowców stawiał pod znakiem zapytania
możliwość budowy zrzeszeń gospodarczych. Mogłyby one zostać zaakceptowane
dopiero w momencie wykluczenia z nich Żydów. Zdawano sobie sprawę, iż nie jest
to łatwe do realizacji76. Instrumentalnie wykorzystywano ten aspekt do nasilenia
akcji antyżydowskiej.
Korporacjonizm nie mieścił się natomiast w wizji państwa totalnego aprobowanej
przez ONR-Falanga.
Podsumowując należy stwierdzić, iż idee korporacjonizmu stanowiły znaczący
punkt odniesienia dla narodowych demokratów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Znalazły także akceptację w enuncjacjach programowych ugrupowań
narodowych okresu drugiej wojny światowej. Również w piśmiennictwie ideowym
neondeków można odnaleźć odwołania do idei korporacjonistycznych77.
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SUMMARY

CORPORATIVISM IS A SOCIALECONOMIC doctrine in which legislative power is given to
corporatist assemblies that represents the employers and the employees. The corporativism
dates back to the Middle Ages. At the beginning of the 20th century this idea appeared in
many theoretical studies and was also encouraged by the Catholic Church, especially by Pope
Pius XI in his 1931 encyclical Quadrogessimo anno. In Italy the authoritarian corporativism
was realized.
In Poland this idea aroused interest of groups connected with Catholic Church and conservative groups.
The National Democrats became interested in this concepts in the second half of the
interwar period. The situation in Italy and in Portugal was watched carefully. The statements
of church hierarchs aroused interest as well.
According to a well-known theoretician Adam Doboszyński the aim of the corporatist
assemblies was as follows:
– to facilitate organizing of workers;
– to protect the dignity at work;
– to conduct the training activity;
– to weaken the class struggle.
One of another young activists, Jędrzej Giertych was very interested in the corporativism.
On the other hand, the older activists such as Roman Rybarski treated this idea very critically.
The above mentioned theoretician feared the ecomic rivalry of different professional groups.
And the pope condemned officially the version of fascist corporativism.
That’s why the corporativism has not become the official programme of the party. It has
been, however, an inspiration for political deliberations.
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ROK 1944: OD KONFRONTACJI DO WSPÓŁPRACY.
KOMUNIŚCI W ZSRR
A POLSKA PARTIA ROBOTNICZA

W MONOGRAFIACH AUTORSTWA ZBIGNIEWA Kumosia o Związku Patriotów
Polskich i Mariana Malinowskiego o Polskiej Partii Robotniczej zabrakło, ze zrozumiałych względów, dostatecznego określenia charakteru wzajemnych kontaktów1.
Autorzy ci jak ognia unikali słów „rywalizacja” lub nawet „konfrontacja”, które, moim
zdaniem, przynajmniej w pewnym okresie, tzn. w pierwszej połowie 1944 r., doskonale oddawałyte relacje. W podobny sposób ujęte zostało powyższe zagadnienie
w ostatniej pracy Kumosia: Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941–
–1948 2.
W kwietniu 1943 r. Biuro Polityczne WKP(b) wyraziło zgodę na utworzenie
polskiej jednostki wojskowej, przyszłej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki pod
dowództwem byłego oficera armii Andersa – Zygmunta Berlinga. Pierwszy Zjazd
ZPP, organizacji zrzeszającej polskie, w znacznej mierze lewicowe środowiska emigracyjne w ZSRR pod egidą komunistów, odbył się w Moskwie w dniach 9–10
czerwca 1943 r. W myśleniu, przynajmniej części działaczy ZPP, właśnie członkowie
organizacji moskiewskiej mieli w przyszłości tworzyć podwaliny komunistycznej
władzy w Polsce. Ujawnianie aspiracji politycznych następowało, co w pełni zrozumiałe, wraz z przesuwaniem się linii frontu. Konferencja w Teheranie przesądziła
ostatecznie, że Polska wraz z Europą Wschodnią znajdzie się po wojnie w radzieckiej
strefie wpływów.
Zanim doszło do tych rozstrzygnięć, w środowiskach polskich na terenie ZSRR
toczyła się, w znacznej mierze kontrolowana przez Moskwę, dyskusja o przyszłości
1

Z. Kumoś, Związek Patriotów Polskich. Założenia programowo-ideowe, Warszawa 1983; idem,
O wolną i demokratyczną Polskę. Myśl polityczna i wojskowa lewicy polskiej w ZSRR 1940–1944, Warszawa 1985; N. Kołomejczyk, M. Malinowski, Polska Partia Robotnicza 1942–1948, Warszawa 1986.
2
Z. Kumoś, Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941–1948, Warszawa 2001.
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kraju. 12 VIII 1943 r. Alfred Lampe, czołowy obok Wasilewskiej ideolog komunistów
w ZSRR i jedyny ocalały członek kierownictwa przedwojennej KPP, w swoim artykule
Nowe ukształtowanie sił w Polsce ostrożnie wyraził się o roli, jaką ZPP może odegrać
w kraju. Sceptycznie także odniósł się do PPR. Pisał: „Po powrocie ZPP i Korpus
może być i będzie czynnikiem formowania się Polski, ale będzie też obiektem plastycznym, na który będą oddziaływały wszystkie siły polityczne kraju. Nie należy
przeceniać jego odporności i zwartości wobec wrogich sił. Z drugiej strony, wątpliwe
jest, czy PPR w swoim stanie dotychczasowym jest i będzie dostateczną siłą dla
dokonania w Polsce radykalnego przegrupowania układu sił. Raczej nie”3. Wśród
przyczyn wpływających na słabość PPR Lampe wymienił zawiązanie tej organizacji
zbyt późno, bo dopiero w 1942 r., jej „ścisłą i widoczną zależność od ZSRR”, „tradycyjne sekciarstwo komunistów polskich”, „brak wielkich idei i wybitnych działaczy”.
ZPP i armia Berlinga, PPR i Gwardia Ludowa, według autora tekstu, mogły okazać
się siłami niewystarczającymi dla „dokonania rzeczywistej i głębokiej zmiany oblicza
Polski”. Równocześnie – kontynuował – zbytnia ingerencja ZSRR w sprawy polskie
byłaby niepożądana. Zdaniem Lampego, zaufanie dla komunistów z ZSRR, a także
PPR i AL w kraju, było w społeczeństwie polskim zdecydowanie zbyt niskie4.
Na przełomie sierpnia i września 1943 r. w Sielcach nad Oką, w miejscu stacjonowania właśnie utworzonego Korpusu, powstawał manifest O co walczymy (tezy dla
aktywu) autorstwa Jakuba Prawina, znany później w kręgach ZPP jako Tezy nr 1.
Patronował mu Włodzimierz Sokorski5. W dokumencie zawarte było, uznane za
wyjątkowo kontrowersyjne, sformułowanie odnoszące się do organizacji struktur
władzy na ziemiach przyszłej Polski: „Życiem politycznym kieruje jeden obóz polityczny („zorganizowana demokracja”), którego wyrazicielem będzie silny rząd. Dostęp
do tego obozu mają wszyscy bez względu na swoją przeszłość polityczną, którzy
lojalnie i uczciwie staną na gruncie podanego programu politycznego”6. Sformułowanie „zorganizowana demokracja” wywołało dyskusję w kręgach wojskowych. Osta3
Artykuł przedśmiertny Alfreda Lampe, AAN, ZPP, sygn. 216/4, t. 1, k. 62–63. W PRL ową uwagę
o możliwościach krajowych komunistów w wydawnictwie zawierającym ten dokument opatrzono następującym komentarzem: „Odcięcie od kraju i brak dostatecznej informacji o układzie sił w okupowanej
Polsce, zwłaszcza o roli PPR w walce wyzwoleńczej narodu, powodowały niedocenianie przez autora
możliwości partii polskich komunistów”. Publicystyka konspiracyjna PPR 1942–1945. Wybór materiałów,
t. 2: 1943, wyb. i opr. M. Malinowski i in., wstęp i red. A. Przygoński, Warszawa 1964, s. 496.
4
Artykuł przedśmiertny…
5
Patronat ten był najprawdopodobniej wymuszony, a same tezy w znacznej mierze wymyślone
przez oficerów polityczno-oświatowych związanych z ośrodkiem moskiewskim. Celem tej prowokacji
była zapewne wymiana dowództwa Korpusu – w szczególności nielubianego przez komunistów,
a mającego poparcie Stalina – generała Berlinga. Zob. Z. Kumoś, Geneza satelickiego systemu…,
s. 129–133.
6
O co walczymy (tezy dla aktywu), AAN, ZPP, sygn. 216/4, t. 2, k. 116.
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tecznie Berling i Sokorski obarczeni odpowiedzialnością za niesłuszne i przedwczesne
deklaracje złożyli samokrytykę, w której wprost wyrazili przekonanie, że „zorganizowana demokracja” oznaczałaby proklamację systemu monopartyjnego i dyktatury
ZSRR7. Oficjalnie polscy komuniści w ZSRR głosili, że ZPP, a tym bardziej niepewny
politycznie Korpus, nie mogły pretendować do sprawowania władzy w przyszłej
Polsce, ponieważ skupiają Polaków tylko z terenów ZSRR. Docelowo ZPP powinien
porozumieć się z organizacjami w kraju i akceptowaną częścią emigracji polskiej, zaś
siły Berlinga powinny stać się zalążkiem przyszłej wspólnej armii.
Nowe ukształtowanie sił w Polsce, Tezy nr 1 i Tezy nr 28 były manifestami politycznymi o wspólnej, bardzo istotnej cesze: główną siłą polityczną, niezależnie od
zastrzeżeń, miał być ZPP. Rola PPR w kształtowaniu powojennego systemu władzy
miała być raczej drugoplanowa. Jednak w znacznej mierze skłócone środowisko
działaczy ZPP prezentowało zbyt szeroki wachlarz poglądów i ambicji politycznych,
aby móc stanowić realną siłę. Wyjątkowo interesujący w tym kontekście jest konspekt,
spisany w języku rosyjskim przez Alfreda Lampe, w celu przygotowania się do
spodziewanej rozmowy z kierownictwem WKP(b) w końcu listopada 1943 r. Lampe
krytykował tam dotychczasową działalność polityczną Polaków w ZSRR. Inicjatywy
powstałe w Korpusie ocenił bardzo krytycznie – rozkaz Berlinga traktował jako
przejaw nadmiernego dążenia do władzy, grożącego wybuchem wojny domowej,
Tezy nr 1 określił mianem „półfaszystowskich”, Tezy nr 2 „liberalno-burżuazyjnymi”
w ekonomii, „reakcyjno-burżuazyjnymi” w polityce, a stwierdzenia w nich zawarte,
dotyczące ZSRR uznał za „przynajmniej dziwaczne”. Z kolei działania ZPP widział
jako „leniwe” i „pozorne”, nastawione na pomoc w przejęciu władzy od sowieckiego
aparatu. W ZPP, stwierdzał dalej, panuje „niewiarygodny bałagan organizacyjny”
i „samowola”. Formułowanie manifestów programowych uznał (niekonsekwentnie,
gdyż sam był autorem Nowego ukształtowania sił w Polsce i deklaracji PKN) za
działania przedwczesne9.
Nadmierne aspiracje polityczne, niekontrolowana działalność programowa,
wreszcie niejednorodność polityczna ZPP mogły zniechęcać Stalina do wsparcia
aspiracji politycznych tej organizacji. Dowodem na spadek zainteresowania na
7

Uwagi w sprawie tez dla aktywu „O co walczymy”, AAN, ZPP, sygn. 216/4, t. 2, k. 131.
W końcu października 1943 r., znów w Sielcach nad Oką, powstał kolejny dokument programowy,
niewątpliwy przejaw aktywności politycznej w kręgach 1 Dywizji, przedłożony Prezydium ZPP, tym
razem autorstwa komunistów – Romana Zambrowskiego i Hilarego Minca – Zarys szkicu programu
zwany Tezami nr 2. Zostały w nim na nowo określone warunki organizacji władzy w przyszłej Polsce.
Miałby tam rządzić wspólny obóz jednoczący ZPP (nazwany w dokumencie „strukturą decydującą”),
siły zbrojne w ZSRR, PPR, GL, BCh i inne grupy współpracujące z nimi, który przygotowałby się do
utworzenia Komitetu Narodowego a następnie Rządu Tymczasowego.
9
Notatka A. Lampego przygotowana dla ewentualnej rozmowy z kierownictwem WKP(b) w końcu
listopada 1943 r., AAN, Alfred Lampe, sygn. 250/11, k. 35–38.
8
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Kremlu ewentualną rolą polityczną ZPP była zgoda na konstytuowanie się na przełomie 1943 i 1944 roku Centralnego Biura Komunistów Polski. Zanim jednak
powstała ta organizacja, pojawił się projekt powołania innej instytucji – Polskiego
Komitetu Narodowego. Deklaracja tego ciała, zwana też Tezami nr 3, została opracowana przez Alfreda Lampe w listopadzie i grudniu 1943 r., a więc tuż przed
śmiercią autora, oparta była zresztą na wcześniejszym manifeście tegoż. Do powołania takiej instytucji nawoływali także w Sielcach nad Oką w swoim programie Minc
i Zambrowski, wspominał o niej także Stefan Jędrychowski. Zgodnie z brzmieniem
deklaracji, PKN miał być „tymczasową reprezentacją narodu aż do utworzenia rządu
tymczasowego i zwołania sejmu ustawodawczego”. W omawianym dokumencie
znajdował się opis przyszłego ustroju Polski, jej polityki zagranicznej, gospodarczej
i społecznej. Deklaracja PKN była więc w pełnym wymiarze manifestem programowym. Znajdowało się w niej także wezwanie sił krajowych do skupienia się wokół
PKN, aby wspólnie walczyć z niemieckim okupantem10.
24 XII 1943 r. działacze ZPP zostali zaproszeni na Kreml i Stalin zaakceptował
PKN. Dzień później, na pierwszym posiedzeniu komisji (w sumie odbyto tylko
siedem posiedzeń: od 25 XII 1943 r. do 4 I 1944 r.) ustalono, że w skład Komitetu
powinno wejść od 7 do 10 przedstawicieli Polaków w ZSRR, 5 przedstawicieli kraju,
2 z Londynu, przedstawiciel Polonii amerykańskiej, a także przedstawiciel Polaków
na Bliskim Wschodzie. Postarano się, by powstawaniu PKN towarzyszyła akcja
propagandowa przygotowująca żołnierzy do poparcia tej instytucji11. Niewątpliwą
przewagą miał dysponować ośrodek moskiewski, dla kraju przewidywano 5 miejsc,
co nie oznaczało, że wszystkie zajęłaby PPR. Widoczna była tendencja do nadania
Komitetowi rangi ośrodka jednoczącego wszystkie liczące się siły polskie, nie wyłączając rządu londyńskiego, który w deklaracji PKN potraktowany został jednak
z wyraźną niechęcią.
Zachował się także projekt dekretu PKN powołującego 19-osobowe, jeszcze nieobsadzone oficjalnie, prezydium z prezesem i dwoma wiceprezesami, wydziały spraw wewnętrznych, zagranicznych, wojskowych, skarbu, gospodarki, rolnictwa
i reformy rolnej, odbudowy, oświaty, pracy i opieki społecznej, informacji i propagandy, a także sekcje – polityczną i ekonomiczną, biura – prawne, planowe, polityczno-wojskowe oraz biuro dla spraw wyznaniowych. Artykuły 12 i 13 tego doku10

Deklaracja Polskiego Komitetu Narodowego, AAN, ZPP, sygn. 216/5, k. 26–36. Zob. też: Deklaracja
Polskiego Komitetu Narodowego, AAN, Przedstawicielstwo KC PPR w Moskwie (dalej: PKC), sygn.
248/4, k. 17–26; AAN, Alfred Lampe, sygn. 250/12 (tam pierwsza wersja deklaracji PKN, wersja z poprawkami i ostateczna wersja projektu, uwagi Bermana, Werfla i Jędrychowskiego do projektu).
11
Protokół posiedzenia Komisji Organizacyjnej Polskiego Komitetu Narodowego z dnia 25 grudnia
1943 r., AAN, ZPP, sygn. 216/13, k. 1–2; Z. Kumoś, Geneza satelickiego systemu…, s. 147–148; idem,
Związek…, s. 130, 139–140.
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mentu formułowały zasadę, że PKN wydaje dekrety obowiązujące obywateli polskich
na wyzwalanym terytorium12. W Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się
także projekt deklaracji Tymczasowego Rządu Ludowego autorstwa Bolesława
Drobnera ze stycznia 1944 r., będący zapewne realizacją postulatu utworzenia przez
PKN rządu tymczasowego13.
W tym samym okresie PPR wystąpiła w kraju z identyczną inicjatywą. Pomysł
utworzenia Krajowej Rady Narodowej zrodził się, według Mariana Malinowskiego,
w październiku 1943 r. Jego autorem był Władysław Gomułka. W listopadzie 1943 r.
łączność radiowa z Moskwą została przerwana w związku z wykryciem kilku radiostacji przez Niemców i aresztowaniem sekretarza generalnego PPR Pawła Findera
oraz Małgorzaty Fornalskiej. 15 XII 1943 r. ogłoszono Manifest Demokratycznych
Organizacji Społeczno-Politycznych i Wojskowych, w którym zapowiadano powołanie
KRN14. Pierwsze posiedzenie KRN odbyło się w nocy sylwestrowej z 31 XII 1943 r.
na 1 I 1944 r.
Polecenie zwrócenia się drogą radiową do kraju, aby ten zaproponował kandydatury do PKN, nie mogło chyba zostać wydane później niż 4 I 1944 r., czyli wtedy gdy
odbyło się ostatnie posiedzenie komitetu organizacyjnego. Na pewno o powstaniu
PKN w Warszawie wiedziano już przed 12 I 1944 r., gdy sekretarz generalny KC PPR
Władysław Gomułka wysłał do Moskwy pismo (Układ sił politycznych), w którym
odniósł się do faktu istnienia owej instytucji, stwierdzając: „Przypuszczamy, że nosić
ona będzie formy o uprawnieniach ograniczonych na etapie obecnym, tj.: nie będzie
nosić charakteru rządu. Zdaje się nam, że dzisiaj rząd taki byłby jeszcze przedwczesny”15. Według Gomułki, obydwie inicjatywy „mogłyby się świetnie uzupełniać”.
Jednocześnie wyrażał zastrzeżenie: „Obawiamy się, aby nieskordynowane posunięcia
przez nas w kraju i przez Was za granicą, nie powodowały pewnego zamieszania
w naszej pracy (…). Trudno nam w naszych warunkach wysuwać konkretne propozycje w sprawie łączności KRN z ZPP. Łączność radiowa mocno nam szwankuje
i zawsze jest niepewne jej utrzymanie”16. Wydaje się, że Gomułka świadomie bagatelizował rolę PKN, wyznaczając mu funkcję jakiejś bliżej nieokreślonej reprezentacji komunistów polskich na zewnątrz. Przyjmując tezę o ówczesnej rywalizacji obu
ośrodków, można by stwierdzić, że PKN był po prostu rodzajem rządu na kraj – pro-

12

Projekt dekretu PKN, AAN, ZPP, sygn. 216/5, k. 48–54.
Projekt deklaracji Tymczasowego Rządu Ludowego Drobnera, ibidem, k. 62–70.
14
N. Kołomejczyk, M. Malinowski, op.cit., s. 169–170.
15
„Układ sił politycznych” Władysława Gomułki, AAN, Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny
(dalej: PPR), sygn. 190/I-6, k. 19.
16
Ibidem, k. 20.
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totypem PKWN – i że tak był postrzegany przez komunistów pod okupacją niemiecką. Tezę tę potwierdza w swoich pamiętnikach Gomułka17.
28 XII 1943 r. odbyło się spotkanie członków komisji organizacyjnej PKN, na
którym poruszono sprawę ośrodka koordynującego działalność polskich komunistów
w ZSRR18 . W datowanym na 10 I 1944 r. liście do Mołotowa odnajdujemy szczegółowy opis powodów, jakimi kierowali się polscy komuniści w Moskwie, tworząc
CBKP19. Według autorów listu, w ZPP komuniści nie przejawili wystarczającej
politycznej inicjatywy, co doprowadziło do organizacyjnych niedociągnięć, „rozlazłości” i słabości tego ruchu; niewystarczająco zareagowali także na nadmierną
aktywność polityczną w Korpusie zapoczątkowaną wystąpieniami Berlinga z sierpnia 1943 r. Aby nadrobić niedostatki organizacyjne i zwiększyć wpływ tego środowiska na Polaków przebywających w ZSRR, postanowiono powołać centrum kierownicze polskich komunistów w Moskwie. Brak takiego ośrodka koordynującego
mógłby doprowadzić do wykorzystywania Polskiego Komitetu Narodowego przez
„wrogie siły”, co, zdaniem autorów, już miało miejsce, a mogło się jeszcze zwielokrotnić wraz z wkroczeniem na ziemie zachodniej Ukrainy, Białorusi i Polski. Po
dokonaniu krytycznej oceny dotychczasowego stanu rzeczy autorzy listu stwierdzali,
że „organizację komunistów wyobrażają sobie jako zagraniczną (poza Polską) organizację Polskiej Partii Robotniczej na terytorium ZSRR”20.
W liście zaproponowano stworzenie komisji organizacyjnej złożonej z 7 towarzyszy, która kierowałaby pracą w PKN i ZPP, także w „pokrewnych organizacjach”
i naturalnie w Korpusie, i która zapewniłaby współdziałanie z PPR na oswobadzanych przez Armię Czerwoną terytoriach. Zakładano spory wpływ CBKP na armię
Berlinga – w Korpusie komuniści powinni znaleźć się w aparacie politycznym
i dowództwie. Zakładano też ścisłą współpracę z członkami WKP(b)21. Wydział
Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) dokonał wyboru składu Biura. Na sekretarza CBKP powołano Aleksandra Zawadzkiego, na jego zastępcę przewidziano
Stanisława Radkiewicza, pozostałymi członkami mieli zostać Świerczewski, Wasilewska i Berman. Bardziej odpowiednich kandydatur do Centralnego Biura, stwierdzał w liście do Stalina z 24 I 1944 r. Dymitrow, nie znaleziono22.
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W. Gomułka, Pamiętniki, t. 2, red. A. Werblan, Warszawa 1994, s. 340–341.
Z. Kumoś, Związek…, s. 144.
19
Do Mołotowa, AAN, PKC, sygn. 248/12, k. 148–150.
20
Ibidem, k. 150. Stwierdzenie to spowodowało zapewne potraktowanie CBKP w historiografii
peerelowskiej jako zagranicznej filii PPR. O takim pojmowaniu pisze Kumoś, sam nie utożsamiając się
ze stanowiskiem poprzedników. Z. Kumoś, Związek…, s. 145.
21
Ibidem, k. 150.
22
Pismo kierownika Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) Georgi Dymitrowa do Józefa
Stalina w sprawie składu i regulaminu Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR (24 I 1944 r.),
18
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Pierwsze posiedzenie CBKP miało miejsce w Moskwie 2 II 1944 r. Było na nim
obecnych 5 wyznaczonych wcześniej przez Sowietów osób, które z miejsca przystąpiły do podziału kompetencji. Sprawami ZPP miała zajmować się Wanda Wasilewska, Korpusem Aleksander Zawadzki (miał pozostać w Korpusie i utrzymywać stałą
łączność z Biurem) oraz Karol Świerczewski, sprawy kraju podlegały Jakubowi
Bermanowi, a organizacja kadr partyzanckich i dział kadr partyjnych Stanisławowi
Radkiewiczowi. Wyznaczono także pełnomocników: Hilarego Minca dla organizacji PKN, Stefana Wierbłowskiego dla placówek propagandowych, Julię Brystygierową
dla aparatu ZPP, Józefa Spechta dla delegacji do Teheranu i Romana Zambrowskiego
dla Korpusu23.
W sferze zainteresowań Biura znajdowały się przede wszystkim sprawy Korpusu
i partyzantki na wyzwalanych terytoriach, prasy i radia, oraz współpraca z ZPP. 17 II
1944 r. zatwierdzono statut przyszłego zarządu politycznego w Korpusie (pod kierownictwem Zawadzkiego), który miał zastąpić wydział polityczno-wychowawczy,
istniejący od początków funkcjonowania 1 Dywizji. Dodatkowo przyjęto uchwałę
podporządkowującą komunistów w armii decyzjom Biura24. Próby przejęcia kontroli
politycznej nad Korpusem spotkały się ze sprzeciwem jego dowódcy wyrażonym
w rozkazie z 14 II 1944 r.25 Na posiedzeniu CBKP z 23 II 1944 r. stwierdzono, że
rozkaz Berlinga był wydany bez wiedzy Zawadzkiego i w związku z tym jest „samowolnym naruszeniem statutu oficerów politycznych”26. Sprawy propagandy politycznej były dla CBKP kluczowe – przejęto kontrolę nad radiostacją im. Tadeusza Kościuszki, prasą ZPP, agencją prasową „Polpress”. Decydowano też o sprawach
kadrowych w ZPP. W kwietniu 1944 r. na miejsce Sokorskiego Biuro nakazało
wprowadzić do Prezydium ZG ZPP Andrzeja Witosa. Dodatkowo wprowadzono
Zawadzkiego do Zarządu Głównego, tak aby mógł informować na bieżąco Biuro
o posunięciach w kierownictwie ZPP. O tym, jak głębokie były aspiracje polityczne
CBKP, świadczyć może fakt, ze w PRL fakt istnienia tej instytucji ujawnił dopiero
w 1954 r. na II Zjeździe PZPR Bolesław Bierut, w kontekście walki z prawicowo-nacjonalistycznym odchyleniem27.
W relacji z 27 I 1944 r. szefa Głównego Zarządu Wywiadu Armii Czerwonej,
Iwana Iliczowa, przeznaczonej dla Dymitra Manuilskiego, zawarto wiadomość
[w:] Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(B) 1944–1949, opr. G. A. Bordiugow,
A. Kochański, A. Koseski, G. J. Matwiejew, A. Paczkowski, Warszawa 1995, s. 30.
23
Z protokołu nr 1 z posiedzenia CBKP z 2 II 1944 r., AAN, PKC, sygn. 248/1, k. 1–2.
24
Z. Kumoś, O wolną…, s. 138–139.
25
Rozkaz do I Korpusu SZ w ZSRR z 14 II 1944 r., AAN, Armia polska w ZSRR, sygn. 217/I/1,
k. 3.
26
Załącznik nr 1 do protokołu, AAN, PKC, sygn. 248/1, k. 20.
27
N. Kołomejczyk, M. Malinowski, op.cit., s. 194.
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o powstaniu KRN, przekazaną przez informatora z Warszawy28. W protokole nr 1
z posiedzenia CBKP z dnia 2 II 1944 r. znajdowała się już informacja o powstaniu
KRN29. W lutym 1944 r. zdecydowano się na poinformowanie polskiej opinii publicznej w ZSRR o KRN. Komunikat taki, według relacji Janiny Broniewskiej, ukazał
się w „Wolnej Polsce” 8 II 1944 r.30 Aż do przybycia w maju 1944 r. delegacji KRN do
Moskwy nie zamieszczano żadnych nowych informacji o funkcjonowaniu tej instytucji. Brak zaufania dla działalności PPR wynikał zapewne po części z niewielkiej
wiedzy, jaką dysponowali Stalin i Dymitrow o nowym kierownictwie tej partii. Nie
wiedziano, kim jest Gomułka. W liście z 14 II 1944 r. przeznaczonym dla szefa
Wydziału Informacji Międzynarodowej Georgi Damianow donosił, że nie udało się
zidentyfikować człowieka ukrywającego się pod pseudonimem „Wiesław”. Na tekście
umieszczona została dodatkowa adnotacja: „Według informacji Kasmana, ‘Wiesław’
to pseudonim Gomułki (takiego polskiego aktywisty dokooptowanego do KC Partii
Robotniczej przez Nowotkę)”31.
Na posiedzeniu Biura 23 II 1944 r. Berman referował, że „KRN wydaje za wiele
zarządzeń”32. Nie zaakceptowano również skromnej, zdaniem autorów, platformy
politycznej tej instytucji. Aby uniknąć zarzutu o „sekciarstwo”, zalecano rozszerzenie
składu KRN o PPS, ludowców, endeków (!), wojskowe i cywilne organizacje33. Na
zarzuty Gomułka odpowiedział w liście skierowanym do Dymitrowa 7 III 1944 r.
Pisał, że KRN jest przecież „pewną namiastką rządu” do czasu wyłonienia innego
ciała. Sugerowane „sekciarstwo” było, jego zdaniem, całkowicie nieuzasadnione34.
Tuż po listopadowym aresztowaniu Findera i Fornalskiej i zerwaniu łączności
z Warszawą Leon Kasman (członek specjalnej grupy powołanej jeszcze w czerwcu
1943 r. w Kusznarenkowie w celu utworzenia na wypadek wsypy rezerwowych
punktów łączności w Polsce) wraz z grupą 9 partyzantów przekroczył Bug i wyruszył
w stronę Warszawy. Grupa jednak musiała się wycofać przed niemieckimi oddziałami
pacyfikacyjnymi i ostatecznie zatrzymała się w rejonie Parczewa. Tam nawiązano

28

Informacja Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR dla kierownika Wydziału
Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) Georgi Dymitrowa o utworzeniu Krajowej Rady Narodowej
w Warszawie (17 II 1944 r.), [w:] Polska – ZSRR…, s. 36 [przypis 1].
29
Z protokołu nr 1 z posiedzenia CBKP z 2 II 1944 r., AAN, PKC, sygn. 248/1, k. 2.
30
J. Broniewska, Z notatnika korespondenta wojennego, t. 1, wyd. 5 skr., Warszawa 1965, s. 259.
31
Notatka pracownika Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) Georgi Damianowa
„Biełowa” dla kierownika tego Wydziału Georgi Dymitrowa o działaczach PPR noszących pseudonimy
„Wiesław” i „Marta” (14 II 1944 r.), [w:] Polska – ZSRR…, s. 33.
32
Z protokołu posiedzenia CBKP z dnia 23 II 1944 r., AAN, PKC, sygn. 248/1, k. 17.
33
Projekt (notatka), AAN, PPR, sygn. 295/VII-87, k. 24–25.
34
Do tow. D., ibidem, k. 26–28.
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bezpośredni kontakt radiowy z nowym KC PPR35. Kasman, przebywając na Lubelszczyźnie i dysponując kontaktem z obwodową komórką Armii Ludowej kierowaną
przez Mieczysława Moczara, nie chciał podporządkować się komunistom działającym pod okupacją niemiecką, twierdząc, że jedynym jego zwierzchnikiem jest
moskiewski ośrodek kierowniczy. Dysponując nadmiarem broni Kasman wcale nie
zamierzał dzielić się nią z AL36. W związku z pogłębiającym się kryzysem 8 III 1944 r.
Komitet Centralny PPR wystosował do „Janowskiego” pismo37. Informował w nim,
że organizacja obwodowa może służyć Kasmanowi pomocą tylko w wypadku przyzwolenia KC. Wyrażono przekonanie, że możliwe jest traktowanie oddziału „Janowskiego” jako jednostki podległej władzom PPR, chyba że otrzymanoby stosowną
instrukcję z Moskwy, która określiłaby inny charakter wzajemnych relacji. Skrytykowano dysponowanie przez Kasmana nadsyłaną ze wschodu bronią. Informowano,
że PPR znajduje się w trudnych warunkach finansowych i proszono o nadesłanie
pieniędzy, które według doniesienia kierownictwa obwodowego Kasman otrzymał
i zatrzymał, chociaż były to środki na pracę partyjną PPR. Dodatkowo dołączono
odpowiedź na list Dymitrowa do KC PPR. Jeśli działalność Kasmana nie była bezpośrednim rezultatem konkretnych wytycznych, to w każdym razie była ona Stalinowi i CBKP na rękę.
Wraz z listem do Kasmana nadesłane zostały na Lubelszczyznę instrukcje dla
komitetu obwodowego partii. Gdyby miejscowi działacze uznali, że oddział „Janowskiego” zbytnio zagraża ich pracy, otrzymywali oni przyzwolenie, aby rozpuścić ten
oddział i utworzyć z niego nowy, wchodzący w skład AL. W wypadku niepodporządkowania się Kasmana nakazywano zerwanie łączności z jego oddziałem38. W tym
samym liście do lubelskiego komitetu obwodowego wyrażano zdziwienie w związku
z planami wyłonienia przez WRN w obwodzie lubelskim Rządu Tymczasowego,
przypominając, że o takim posunięciu, zgodnie ze statutem, może zadecydować
jedynie KRN39. Samodzielna inicjatywa tworzenia na Lubelszczyźnie władzy wykonawczej bez przyzwolenia Moskwy groziła konfliktem z kierownictwem radzieckim,
którego polscy komuniści w kraju nie chcieli. Jednocześnie sugerowali oni Dymitro-

35

Informacja o specjalnej grupie polskiej kierowanej przez Leona Kasmana „Janowskiego”, opracowana
przez pracownika „Instytutu Naukowo-Badawczego Nr 100” I. D. Morozowa (29 II 1944 r.), [w:] Polska
– ZSRR…, s. 41–43.
36
M. Spychalski, Początek walki. Fragmenty wspomnień, opr. J. B. Garas, M. Stysiak, Warszawa 1983,
s. 200.
37
Do Tow. J…go, AAN, PPR, sygn. 190/I-6, k. 35.
38
Do Komitetu Obwodowego Nr 2, ibidem, k. 24.
39
Ibidem.
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wowi, że nierozwiązanie konfliktu na Lubelszczyźnie może w rezultacie doprowadzić
do „mordu politycznego” (tutaj przypomniano o sprawie Nowotki)40.
Konflikt między Kasmanem a dowódcą obwodowym Armii Ludowej Mieczysławem Moczarem, w tym wstrzymywanie dostaw broni dla AL wpłynęły na przyspieszenie decyzji o wysłaniu do Moskwy w marcu 1944 r. delegacji KRN. 16 III 1944 r.
z dworca głównego w Warszawie wyruszyła grupa złożona z przewodniczącego KRN
Edwarda Osóbki-Morawskiego (RPPS), członka KC PPR Mariana Spychalskiego
i Jana Stefana Hanemana (RPPS). Później dołączył do nich przewodniczący lubelskiej
Wojewódzkiej Rady Narodowej Kazimierz Sidor (PPR)41. Delegacja po licznych
perturbacjach dotarła 16 V 1944 r., a więc dokładnie dwa miesiące później, do
Moskwy.
W czasie, gdy delegacja KRN próbowała bezskutecznie przedostać się przez linie
frontu, w Moskwie na posiedzeniu Prezydium ZG ZPP z 24 IV 1944 r. poruszano
zagadnienie organizacji tymczasowej władzy na ziemiach polskich. Stefan Jędrychowski twierdził, że zakreślanie planu administracji państwowej w Polsce nie należy
do zadań ZPP. Przeciwnego zdania był Jakub Berman. Chociaż uważał, że do tego
zadania powołany zostanie sejm ustawodawczy, działacze moskiewscy powinni się
tym zajmować aż do zwołania odpowiedniego organu. Wyszczególnił dwa etapy
takiej działalności – okres sprawowania administracji wojskowej na zajmowanych
terenach i administracji cywilnej, zastrzegając, że „nie wiadomo, jaką rolę będzie
odgrywać ZPP w tej dziedzinie”. Według Bermana, do zadań ZPP należało przygotowywanie projektów ustaw administracyjnych. Berling sugerował natychmiastowe
stworzenie aparatu cywilnego. Prezydium uchwaliło powierzenie organizacji kursów
Wydziałowi Krajowemu ZPP i zlecenie mu opracowania projektu ustawy administracyjnej42.
W piśmie do KRN, powstałym na przełomie kwietnia i maja 1944 r., sygnowanym
przez Polski Komitet Narodowy, który funkcjonował wówczas jedynie na papierze
i pełnił rolę straszaka na komunistów krajowych, krytykowano deklarację KRN.
Zamiast skupiać się na jednoczeniu rozmaitych środowisk politycznych pod okupacją niemiecką, KRN dążyła, zdaniem autorów listu, do stania się „ośrodkiem władzy

40

Zob. Informacja Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR dla kierownika Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) Leonem Kasmanem (6 IV 1944 r.), [w:] Polska – ZSRR…,
s. 50.
41
J. S. Haneman, U progu Polski Ludowej „1944 rok”, AAN, Bolesław Drobner (dalej: BD), sygn.
421/III-9, k. 79–102. Zob. też odpis sprawozdania: Odpis sprawozdania z działalności Delegacji KRN
w Moskwie na dzień 23 VI 1944 r. w opracowaniu Jana Stefana, ibidem, k. 103–110.
42
Protokół nr 16 z posiedzenia Prezydium ZG ZPP z 24 IV 1944 r., AAN, ZPP, sygn. 216/9,
k. 42–44.
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politycznej”43. CBKP, wykorzystując formalnie istniejący PKN, starało się poprzez
krytykę programową podważać kwalifikacje pepeerowców do sprawowania w Polsce
władzy. Wykorzystywano też fakt, że Armia Ludowa potrzebowała broni, którą mogła
otrzymać tylko od Moskwy. Głównym zastrzeżeniem był formułowanie „niedostatecznie szerokiej platformy politycznej”, co prowadziło do „sekciarstwa” (choć
akurat to słowo nie pojawiało się w przytaczanej korespondencji). PKN, którego
ostatnie posiedzenie odbyło się w styczniu 1944 r., aż do zwołania PKWN funkcjonował wyłącznie na papierze jako organizacja o kompetencjach pokrywających się
z kompetencjami KRN (jednak teoretycznie zdecydowanie bardziej otwarta na
potrzeby „szerokiego frontu narodowego” w przeciwieństwie do swej „sekciarskiej”
rywalki).
Jeszcze na posiedzeniu CBKP z dnia 15 V 1944 r. Jerzy Borejsza, oceniając prowadzoną politykę informacyjną stwierdzał, że zupełnie neguje ona walkę w kraju44.
Hilary Minc odpowiadał, że „można pisać o kraju bez pisania o KRN, np. o przyszłości, drogach rozwoju”45. 17 V 1944 r. doszło do pierwszego spotkania członków
świeżo przybyłej delegacji KRN z komunistami moskiewskimi – Zawadzkim, Wasilewską, Bermanem. Od maja do lipca 1944 r. odbyło się na Kremlu 8 konferencji
z udziałem władz ZSRR i delegacji. Pierwsza z nich z 22 V 1944 r. trwała ponad
2 godziny i uczestniczyło w niej ścisłe kierownictwo radzieckie. Przede wszystkim,
na wstępie, delegacja poprosiła o pomoc dla Armii Ludowej, tj. o broń i pożyczkę.
Na oświadczenie delegatów, że Armię Polską uważają za swoją, Stalin zażartował
sobie, że „tak gorąco ją anektują”46.
O przybyciu delegacji Wanda Wasilewska wspominała: „Odniosłam wrażenie, że
oni byli czymś zaskoczeni. Dopiero potem w rozmowie okazało się, że byli zaskoczeni
naszym stanowiskiem, gdyż wyobrażali sobie, że z ZPP będą pertraktacje, rozmowy,
targi, itd.”47. Trudno się dziwić, pamiętając o trwającym konflikcie z Kasmanem
i o zarzutach stawianych przez CBKP komunistom w kraju. Następnego dnia po
odbyciu pierwszej konferencji – 23 V 1944 r. – ukazał się na łamach „Wolnej Polski”
komunikat kierownictwa ZPP zawiadamiający o przybyciu do Moskwy delegacji
43

Pismo PKN do KRN, AAN, PKC, sygn. 248/4, k. 27–28. Dostępny mi dokument nie był datowany,
przyjmuję więc datację za Zbigniewem Kumosiem.
44
Protokół z posiedzenia CBKP z dnia 15 V 1944 r., AAN, PKC, sygn. 248/1, k. 24.
45
Ibidem, k. 26, 27.
46
J. S. Haneman, U progu…, k. 88–89. Wiarygodność relacji Hanemana odbierają takie opisy:
„Spojrzałem na ujmującą postać marszałka, na jego skupioną, wyrażającą stalową wolę twarz, na poważny wyraz ciemnych oczu, na dobrotliwy uśmiech, kryjący się pod szerokim wąsem i do głębi
wzruszony i oczarowany zostałem bezpośredniością, z jaką marszałek Stalin nawiązał z nami
rozmowę”.
47
Wspomnienia Wandy Wasilewskiej (1939–1944), [w:] Archiwum Ruchu Robotniczego, t. 7, red.
F. Tych i in., Warszawa 1982, s. 405.
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i traktujący KRN jako „kierowniczy ośrodek walki”48. Tym samym przerwano milczenie. Mogło się więc wydawać, że Stalin przyznał krajowi prymat w tworzeniu
podwalin komunistycznej władzy w Polsce.
22 VI 1944 r. na Kremlu miała ostatecznie rozstrzygnąć się sprawa rządu polskiego.
Haneman był przekonany, że to wtedy Stalin ostatecznie przesądził, że „ośrodkiem
nowego rządu powinien być kraj i KRN”: „Na zakończenie [Stalin], śmiejąc się,
dwukrotnie powiedział do Mołotowa, że trzeba by z nami napić się wódki, co jak nam
się zdawało, miało oznaczać formalne uznanie KRN i rozwiązanie sprawy rządowej”49.
Relację tę potwierdza rezolucja ZG ZPP w ZSRR z 23 VI 1944 r., w której uznano
KRN za „prawdziwe przedstawicielstwo narodu polskiego” (w opozycji do „nieprawdziwego” londyńskiego), które „stworzy przesłanki dla wyłonienia obdarzonego
zaufaniem narodu Tymczasowego Rządu Narodowego”50. Od 8 do 18 lipca 1944 r.
toczyły się w Barwisze (siedzibie letniskowej 30 kilometrów od Moskwy) i w Moskwie
rozmowy delegacji z kierownictwem ZPP. Wyraźnym przejawem zmiany taktyki
CBKP wobec PPR była prośba skierowana do Mołotowa z 11 VII 1944 r. o rozszerzenie składu Biura o dwóch członków: Hilarego Minca i Mariana Spychalskiego – członka
delegacji i Komitetu Centralnego PPR51.
18 VII 1944 r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZPP wraz z delegatami KRN,
którego przebieg doskonale obrazuje mechanizmy ówczesnego porozumienia
w sprawie udziału każdej ze stron w tworzonych wówczas strukturach władzy52.
Z przebiegu dyskusji zapisanego w protokole wynika jednoznacznie, że sprawa
regulacji wzajemnych stosunków budziła wiele kontrowersji. Dyskutowano m.in.
o sposobie podporządkowania ZPP Krajowej Radzie. Część projektu stosownej
deklaracji, gdzie mowa była o zachowaniu samodzielności przez ZPP Julia Brystygierowa proponowała przenieść do drugiej części tekstu, aby nie została odebrana
jako rodzaj zastrzeżenia kierowanego do KRN. Ustalono, że zapis o samodzielności
znajdzie się w osobnym rozdziale. Michał Rola-Żymierski53 nie ukrywał rozczarowania, stwierdzając, że kraj domagał się „całkowitego zespolenia” (w domyśle –
wchłonięcia jednych przez drugich). W wyniku „zaistniałej rozbieżności oczekiwań”,
zdaniem przemawiającego, należałoby wydelegować kogoś z ZPP do KRN w celu
uzgodnienia sprawy. Szczególnie interesujący był zapis protokolanta, streszczającego
48

N. Kołomejczyk, M. Malinowski, op.cit., s. 208.
Odpis sprawozdania…, k. 109–110.
50
Rezolucja ZG ZPP w ZSRR z dnia 23 VI 1944 r., AAN, ZPP, sygn. 216/9, k. 77–79.
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Pismo do CK WKP(b), AAN, PKC, sygn. 248/12, k. 159.
52
Protokół nr 29 z posiedzenia rozszerzonego Prezydium ZG ZPP wraz z delegatami KRN z 18 VII
1944 r., AAN, ZPP, sygn. 216/9, k. 93–98.
53
6 VII 1944 r. przybyła do Moskwy druga delegacja KRN – dowódca naczelny AL Michał Rola-Żymierski (PPR), Jan Czechowski (PPR) i Stanisław Kotek-Agroszewski (SL).
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wypowiedź Edwarda Osóbki-Morawskiego, że sugestie Marszałka Stalina szły
w kierunku „zaakceptowania („n” zmienione w ołówkiem na „p”) prymatu kraju”54.
Stwierdzenia Stalina, obojętnie, czy „akcentujące” czy „akceptujące” prymat kraju,
świadczyły o zmianie stosunku Moskwy do KRN.
Kluczowe było obsadzenie dowództwa przyszłej zjednoczonej armii. Rola-Żymierski proponował, aby w najbliższym dekrecie KRN ogłosiła owo scalenie i zaproponowała nazwę (np. Wojsko Polskie), a także dokonała nominacji Głównego Dowództwa (w składzie: dowódca, zastępca i dwóch członków), ustaliła prerogatywy tego
organu i zastrzegła, że generałów mianuje KRN. Aby nie uniknąć kontrowersji
w sprawie kompetencji Głównego Dowództwa i Rady Wojennej Armii Polskiej gen.
Berlinga, zaznaczył, że w ta druga w ustawodawstwie polskim jest określana mianem
czynnika jedynie „doradczego”, a nie „kierowniczego”, wobec czego powinna zostać
podporządkowana temu pierwszemu. W trakcie obrad wybuchł spór o liczebność
i skład Naczelnego Dowództwa. Berling, zapewne aby zwiększyć liczbę swoich ludzi
w aparacie, zaproponował 4 zastępców, na co zgodził się Rola-Żymierski. Stanisław
Radkiewicz bronił utrzymania stanowiska zastępcy dowódcy od spraw politycznowychowawczych (tak jak w Armii Polskiej). Ostateczną decyzję pozostawiono, na
wniosek Bermana, KRN.
Następnie na posiedzeniu zajęto się organizacją władzy cywilnej. Osóbka-Morawski przekazał stanowisko Stalina dotyczące potrzeby natychmiastowego wyłonienia
Polskiego Komitetu Narodowego. Spychalski zasugerował natychmiastowy wyjazd
na fronty białoruski i ukraiński ludzi, którzy tworzyliby rady. Osóbka-Morawski
poprosił o wyłonienie takich delegatów, którzy byliby spoza kierownictwa ZPP, co
nie mogło się oczywiście spotkać z aprobatą obecnych. Obaj przedstawiciele kraju
uderzyli nawet przewrotnie w ton, jakiego używali do tej pory komuniści moskiewscy względem KRN, zarzucając obecnym niedostateczne otwarcie na inne środowiska: delegatami powinni być „ludzie znani jako osobistości lub członkowie różnych
stronnictw politycznych”. Według Jana Grubeckiego, liczyć się powinna znajomość
terenu i stan zdrowia kandydata na emisariusza. Stanisław Kotek-Agroszewski
(w protokole pod pseudonimem „Stefan”) zaproponował, że nie należy obsadzać
rozważanych stanowisk obecnymi. Powinni to być przede wszystkim ludzie, którzy
znają warunki lokalne. Te deklaracje szlachetnych intencji przepadły w toku dalszych
ustaleń. Spychalski zaproponował jedną instytucję dla „wyzwalanych” terenów –
Delegaturę KRN. Minc zauważył, że „poważnie potraktowane” powinny być kandydatury Witosa, Wasilewskiej, Drobnera, Osóbki-Morawskiego i Roli-Żymierskiego
(czyli, poza Wasilewską, obecnych na posiedzeniu). Delegatura taka wyjechałaby, na
przykład, do Lublina. Rola-Żymierski stwierdził, że takie wspólne ciało musi być
54
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wyłonione natychmiast. Tuż po przerwie wybrana na wniosek tegoż specjalna
Komisja Trzech (Osóbka-Morawski, Witos i Berman) ogłosiła listę kandydatów do
Delegatury Krajowej Rady Narodowej dla ziem wyzwolonych w składzie: Edward
Osóbka-Morawski, Andrzej Witos, Wanda Wasilewska, Michał Rola-Żymierski,
Stanisław Kotek-Agroszewski, Jan Stefan Haneman, Stefan Jędrychowski, Jan Czechowski, Stanisław Radkiewicz, Stanisław Skrzeszewski, Jan Michał Grubecki (a więc
6 działaczy moskiewskich i 5 członków delegacji). Z porównania ze spisem uczestników posiedzenia wynika, że jedynie Wasilewskiej i Czechowskiego nie było wśród
obecnych. Lista została przyjęta jednogłośnie. Tak szeroki skład tłumaczono oczekiwaniem, że tego samego dnia na Kremlu zaproponują utworzenie Komitetu
Narodowego55.
Obszernie tu przytaczana relacja ze spotkania ZG z delegacją KRN z 18 VII 1944 r.
doskonale pokazuje mechanizmy wyłaniania komunistycznej władzy. Wydaje się, że
zasadne byłoby określenie owego zabiegu politycznego z szeroko opisanego posiedzenia mianem „desantu”. Wszelkie szlachetne deklaracje o kierowaniu się kryterium
kompetencji (np. znajomości terenu) zawiodły. Antagonizmy pomiędzy działaczami
moskiewskimi i krajowymi zeszły na plan dalszy, ustępując współpracy wynikłej
z chęci objęcia ważnych funkcji w projektowanych strukturach. Gdy porównamy
skład Delegatury KRN i powołanego wkrótce (21 VII 1944 r.) przez KRN Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, okazuje się, że dokonano jedynie dokooptowania kilku członków: Zygmunta Berlinga, Bolesława Drobnera, Wincentego Rzymowskiego i Emila Sommersteina. Tego dnia wydano także dekret o scaleniu Armii
Polskiej i Armii Ludowej w Wojsko Polskie, a 22 lipca powołano naczelne dowództwo w składzie z Michałem Rolą-Żymierskim na czele, a zastępcami z ZSRR – Zygmuntem Berlingiem i Aleksandrem Zawadzkim i członkami dowództwa (PPR) –
Marianem Spychalskim i Jan Czechowskim56.
Przylot PKWN do Chełma nastąpił 27 VII 1944 r. W niedługim czasie w Polsce
Lubelskiej pojawiła się także część Prezydium KRN z Bolesławem Bierutem i Komitetu Centralnego PPR z Władysławem Gomułką57. Wcześniej, 20 VII 1944 r., KRN
wydała postanowienie, w którym kompetencje ZPP sprowadzono do spraw opieki
społecznej i kulturalnej nad ludnością polską pozostającą w ZSRR58. 25 VII 1944 r.
na rozszerzonym posiedzeniu Prezydium ZG ZPP wybrano 27 kandydatów do KRN,
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wśród których znajdowało się większość kierownictwa tej organizacji. W związku
z przenoszeniem się decydentów do kraju, wybrano nowe kierownictwo złożone
z regionalnych, nieodgrywających dotychczas szczególnej roli w Związku, szeregowych działaczy59.
Na początku sierpnia 1944 r. uformował się skład Biura Politycznego KC PPR.
Wchodzili do niego ze środowiska komunistów krajowych Gomułka i Bierut,
a z dawnych działaczy z terytorium ZSRR Berman, Minc i Zawadzki. W pierwszym
wspólnym kierownictwie członkowie byłego CBKP uzyskali przewagę liczebną,
zachowaną w maju 1945 r., gdy do składu Biura dokooptowano Spychalskiego
i Zambrowskiego (pierwszy z kraju, drugi z ZSRR). Ten skład Biura przetrwał aż do
usunięcia Gomułki w grudniu 1948 r. Skład Komitetu Centralnego, ustalany stopniowo w sierpniu i wrześniu 1944 r. przez Biuro Polityczne, również odzwierciedlał
fakt zawarcia porozumienia między krajem a ZSRR. Na osiemnastu członków
siedmiu przybyło ze wschodu (Berman, Minc, Ochab, Radkiewicz, Świerczewski,
Wierbłowski i Zambrowski). Zaraz po przeniesieniu się działaczy komunistycznych
z Moskwy do Lublina rozpoczął się proces ściągania „na robotę partyjną” do kraju
kolejnych, często jeszcze przedwojennych towarzyszy. W obliczu braków kadrowych,
gdy na ziemiach zachodnich wciąż walczono z Niemcami, znaczną część kadr, którymi obsadzano stanowiska w aparacie administracyjnym Polski Lubelskiej, rekrutowano właśnie z terytoriów ZSRR. Przedstawicielstwo KC PPR w Moskwie zajmowało się lokalizowaniem działaczy i odsyłaniem ich do kraju. W liście z 25 XI 1944 r.
Wierbłowski pisał o potrzebie regulowania tempa przepływu ludzi do kraju, a także
składu i kolejności wysyłania. Taka kontrola, zdaniem autora listu, zapobiegałaby
„rwaniu” poszczególnych towarzyszy przez ludzi i instytucje z kraju. Rekrutacja
napotykała znaczne trudności, skarżono się na problemy wizowe, niepełne dane
o kandydatach (oparte w znacznej mierze na ankietach i życiorysach sporządzanych
przez samych zainteresowanych), a także trudności ze ściągnięciem ich z nieraz
bardzo oddalonych od Moskwy republik60. Ze znaczniejszych działaczy komunistycznych jedynie Wanda Wasilewska, skłócona z towarzyszami i zepchnięta na
dalszy tor w ZPP, zdecydowała się na pozostanie w ZSRR. W kraju szczególnie byli
członkowie i współpracownicy CBKP, a więc Berman, Minc, Zambrowski, Radkiewicz, Świerczewski i Zawadzki, zrobili w latach 40. błyskawiczne kariery polityczne.
Znaczącą rolę jako minister kultury i sztuki odgrywał, krytykowany dawniej przez
komunistów w związku ze sprawą tez o „zorganizowanej demokracji”, Włodzimierz
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Sokorski. Główny bohater konfliktu na Lubelszczyźnie Leon Kasman przez kilkanaście lat pozostawał naczelnym „Trybuny Ludu”.
Przejmowanie władzy w Polsce w kluczowym 1944 r. następowało przy znacznym
udziale działaczy komunistycznych, którzy wojnę przeżyli w Związku Radzieckim.
W powojennej polskiej historiografii fakt ten został w znacznym stopniu zatarty.
Sądem dominującym w owym czasie była konstatacja, że to Polska Partia Robotnicza
tworzyła zręby władzy na terenach odzyskiwanych, a działacze ZPP jedynie wspomagali, czy też współdziałali z komunistami w kraju. W rzeczywistości, między
dwoma obozami doszło na początku 1944 r. do konfrontacji i następnie do, podyktowanego przez Kreml, porozumienia. W wyniku zawarcia owego paktu, znaczna
część władzy w powojennej Polsce przypadła byłym działaczom moskiewskim.

SUMMARY

The Year 1944: From Confrontation to Cooperation.
Communists in the USSR
in the Context of The Polish Worker’s Party

THE FOLLOWING ARTICLE is an essay describing relations between the communists living
in Poland and those who where staying in the USSR just before the end of The World War
II. The main intention of the author was to stress the fact of rivalry between those two milieus.
The rivalry was caused by the desire of organizing and participating in new structures.
As soon as relations between Moscow and London got worse, the remaining in the USSR’s
polish communist activists founded in June 1943 the Polish Patriots’ Party (ZPP) – an
organization which gathered the polish leftist milieus on the territory of the USSR .
During the summer and autumn of 1943 in Zygmunt Berling’s army one could observe
creation of documents which were characterized by the same element: independently from
any objections, the Polish Patriots’ Party was to become the main political force. At the same
time, the existing Polish Workers’ Party (PPR) was given secondary importance in the process
of shaping new authorities structures. Polish National Committee (PKN) was founded in
December 1943 with the Stalin’s consent. Its role was to become a temporary authorities
organ which would coordinate activities on polish territory and gain advantage over the
Polish Workers’ Party for Moscow milieu. The Central Communists of Poland Bureau (CBKP)
was created in Moscow in order to make up for organizing shortages as well as to increase
communists’ influence on Poles staying in the USSR. The line of interests of the Bureau was
the following: activity of Berling’s army and guerilla on liberating territories, radio, press and
finally cooperation with the Polish Patriots’ Party. The Central Communists of Poland Bureau
was trying to question competence of PPR activists. In a letter sent to Moscow in January
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1944, Wiesław Gomułka – First Secretary of the Polish Worker’s Party Central Committee
– neglected National Polish Committee’s role by attributing it a rather unidentified function
of representing polish communists abroad. On the other hand, the initiative of activists on
polish territory was criticized by communists in Moscow. The Polish National Council (KRN)
which was founded on 1st of May 1944 was considered as „sectarian” and blamed for emitting
excessive number of resolutions. Moscow communists did not inform the public about its
existence.
In May 1994, a delegation from the Polish National Council arrived to Moscow in order
to arrange future mutual relationships. Stalin gave the country main role. Eventually, influence rate was shared equally by the two parties, hence conflicts between national and Moscow
communists became less important. The members of Political Bureau of the Polish Workers’
Party Central Committee were designated in August 1944. Among them the Central Communists of Poland Bureau members managed to gain outnumbering status.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„POLACYROSJANIE: WZAJEMNE RELACJE”,
GDAŃSK 18-20 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROBLEMATYKA WZAJEMNYCH RELACJI Polaków i Rosjan fascynuje oba narody
od wieków. Szczególnie dziś, w dobie globalizacji, stosunki te potrzebują nowego
zdefiniowania, głębszej analizy, refleksji. Dlatego też, z inicjatywy Nadbałtyckiego
Centrum Kultury, zorganizowano konferencję, w trakcie której mogliśmy usłyszeć
różnorakie opinie Polaków i Rosjan, przedstawicieli świata nauki i kultury na ten
jakże skomplikowany temat.
Pomysłodawcą i kuratorem bogatego tak w formie, jak i w treści projektu była
Bronisława Dejna, a patronat honorowy nad konferencją objął Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej w Gdańsku – Jurij Aleksiejew. W pierwszym dniu konferencji
swe referaty wygłaszali politolodzy, historycy, językoznawcy, osoby związane ze
światem sztuki. Wachlarz tematyczny referatów był ogromny. Referenci przedstawiali swe stanowiska m.in. w zakresie: szeroko pojętej duchowości obu narodów,
stereotypów, wzajemnych uprzedzeń, architektury wybranych miast obu państw,
pisarzy i ich dzieł, myśli politycznej Polaków i Rosjan, a także przyszłości relacji
polsko-rosyjskich. Pierwszą część debaty prowadził Stefan Meller. Referentami byli:
Janusz Dobieszewski, Tadeusz Słobodzianek, Jakub Lewicki i Maciej Nowak
z Warszawy, a także Franciszek Apanowicz z Gdańska i Tadeusz Sucharski reprezentujący Słupsk. Nie zabrakło także przedstawicieli rosyjskiej inteligencji – Natalii Lichiny z Kaliningradu i Władimira Kantora z Moskwy. W drugiej części debaty
moderatorem był Władimir Kantor, a swoje referaty wygłaszali: Jakub Szczepański
z Gdańska, Jan Prokop i Andrzej Nowak z Krakowa, Roman Bäcker z Torunia,
Andrzej de Lazari z Łodzi, Stefan Meller z Warszawy i Jurij Borisenok z Moskwy.
Pierwszy dzień konferencji uświetniła wystawa Uwolnić emocje. Mity. Symbole.
Systemy. Swoje prace wystawili: grupa AES+F, czyli Tatiana Arzamasova, Lev
Evzovich, Evgeny Svyatsky, Vladimir Fridkes z Moskwy, Elżbieta Jabłońska z Byd-
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goszczy, Janek Simon z Krakowa, Alina Rudnitskaya z St. Petersburga, Robert
Rumas i Ania Witkowska z Gdańska.
Drugi dzień konferencji był nie mniej różnorodny. Rozpoczął się premierą noweli
dokumentalnej Tomasza Lengrena pt. Dusza słowiańska w bezdusznych czasach
z przepiękną muzyką Borysa Sommerschafa. Komentarze do filmu wygłaszali Polacy
i Rosjanie. Następnie Tadeusz Sucharski zrelacjonował warsztaty pt. Gdybym był
Rosjaninem…, które odbył 12 października 2006 roku z młodzieżą w wieku od 17
do 22 lat. Później dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska na Oruni Aleksander Nagucki zaprezentował Obozy języka rosyjskiego jako nową formę nauki języka.
Opowiadał on o letnich obozach językowych organizowanych w tejże szkole.
W dalszej części konferencji autorzy książek sumujących projekt badawczy Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami promowali swe prace. Odczyty
wygłosili: Tatiana Rongińska (współautorka pracy Polacy i Rosjanie – przezwyciężanie uprzedzeń), Andrzej de Lazari (autor książki Katalog wzajemnych uprzedzeń
Polaków i Rosjan, współautor publikacji Polacy i Rosjanie – przezwyciężanie uprzedzeń), Justyna Kurczak, Marian Broda, Przemysław Waingertner) współautorzy
Komunizmu w Rosji i jego polskich interpretacji), Aleksandra Niewiara (autorka pracy
pt. Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych). Wszystkie wyżej
wymienione pozycje zostały opublikowane w 2006 roku i dotyczą stosunków polsko-rosyjskich. Na zakończenie uczestnicy mieli przyjemność obejrzeć spektakl Prorok
Ilja wg Tadeusza Słobodzianka w wykonaniu Teatru XXII LO przy Zespole Szkół
Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku.
Ostatniego dnia konferencja przeniosła się z budynku Ratusza Staromiejskiego
do kina Kameralnego, gdzie odbyło się Forum Filmowe Rosja–Polska. Nowe Spojrzenie. Jako pierwszy głos zabrał Mateusz Werner – kurator projektu, a następnie
wypowiedział się Krzysztof Kopczyński – producent oglądanych dokumentów.
Nowatorstwo projektu wyrażało się w tym, iż studenci rosyjskich akademii filmowych
nakręcili filmy w Polsce, a młodzi Polacy dokonali tego samego w Rosji. Efekt ich
prac to dwanaście filmów. Dziesięć z nich pokazano w kinie Kameralnym. Były to:
Zagórz – przystanek końcowy Julii Ishakowej, Ślady Galiny Krasnoborowej i Georgija
Mołodowa, Sacrum Aliony Połuniny, O prawdzie Nikołaja Bortsa, obsypane nagrodami Nasiona Wojciecha Kasperskiego, Mój Kieślowski Iriny Wołkowej, 7×Moskwa
Piotra Stasika, Moskiewska żona Barbary Białowąs, Bielińskiego 6 Karoliny Bielawskiej, Elektryczka Macieja Cuske. Wszystkie filmy zdobyły uznanie głównie młodej
publiczności zgromadzonej w kinie.
Konferencja uwypukliła z pewnością potrzebę dialogu, dyskursu na temat wzajemnych relacji Polaków i Rosjan. Mieliśmy do czynienia z szeroką gamą poglądów,
ciekawych obserwacji w tej dziedzinie. Jedni prelegenci powracali w swych wystąpieniach do przeszłości, drudzy z kolei skupiali się na przyszłości stosunków polsko-
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-rosyjskich. Należy zwrócić uwagę na popularność jaką przez trzy dni cieszyła się
konferencja, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Możemy jedynie
ufać, iż w niedługim czasie pojawi się więcej tego typu możliwości wymiany poglądów między Polakami i Rosjanami.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„DEMOKRACJA W EUROPIE WSCHODNIEJ?”
ZAMEK BIERZGŁOWSKI K. TORUNIA,
29 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 2006

W DNIACH 29 LISTOPADA –1 grudnia 2006 r. w Zamku Bierzgłowskim pod Toruniem odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Demokracja w Europie
Wschodniej?”
Pomysłodawcami i organizatorami spotkania byli przedstawiciele trzech ośrodków
naukowych: Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konferencja poświęcona została procesom politycznym zachodzącym we współczesnej Europie Wschodniej, a szczególnie w państwach powstałych po rozpadzie
ZSRR. Celem było dokonanie refleksji nad przeobrażeniami tego regionu i kierunkiem zachodzących w nim zmian. Spotkanie potwierdziło, że problematyka ta staje
się przedmiotem dociekań coraz liczniejszej grupy badaczy, zarówno w kraju, jak
i za granicą. Dowodem tego jest udział w sesji 29 prelegentów z pięciu polskich
ośrodków naukowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Zielonogórski), dwóch ośrodków naukowych z Rosji (Rosyjska Akademia
Nauk, Biełgorodzki Uniwersytet Państwowy), ośrodka ukraińskiego (Narodowy
Uniwersytet Pedagogiczny w Charkowie) oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego.
Zasadnicze obszary dyskusji dotyczyły systemów politycznych Europy Wschodniej, „kolorowych” rewolucji, demokracji lokalnej oraz geopolitycznego znaczenia
Europy Wschodniej, Zakaukazia i państw Azji Środkowej. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej motywem przewodnim był temat procesów transformacyjnych zachodzących w regionie po rozpadzie ZSRR. Szczególny akcent położono
na wydarzenia ostatnich kilku lat.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Demokracja w Europie Wschodniej?”

191

Konferencję otworzył referat prof. Romana Bäckera zatytułowany Rosja Putina
–między demokracją a autorytaryzmem, w którym poddany został analizie system
sprawowania władzy w Rosji w czasie 15 lat transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem rządów Władimira Putina. Jako kolejny, głos w dyskusji zabrał prof. Aleksander Lipatow przedstawiając referat Demokracja a współczesna Rosja, następnie
prof. Joachim Diec mówił o Europie Środkowej w geopolityce rosyjskiej.
Sesja druga poświęcona została procesom politycznym na Ukrainie. Referenci
zwracali uwagę na politykę zagraniczną Ukrainy, jej wzajemne stosunki z państwami
ościennymi i zmiany w ustawodawstwie po 2004 roku. Doc. Aleksandr Olejnik
wygłosił dwa referaty: Lobbing obywatelski na Ukrainie. Ukraińska rzeczywistość
i światowe doświadczenia oraz Reformy konstytucyjno-prawne na Ukrainie i ich
wpływ na stosunki ukraińsko-rosyjskie. Z kolei mgr Katarzyna Jędraszczyk mówiła
o Strategicznym partnerstwie w polityce zagranicznej Ukrainy, a mgr Jakub Koralewski o Elitach narodu krymsko-tatarskiego w perspektywie historycznej. Druga
część sesji zdominowana została przez problem pomarańczowej rewolucji na
Ukrainie. Dr Robert Potocki mówił o Inicjatywie Obywatelskiej PORA! i roli jaką
odegrała ona w czasie wyborów prezydenckich. Mgr Konrad Świder swoje wystąpienie poświęcił analizie Bazy społeczno-politycznej „niebieskiej kontrrewolucji”
podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, natomiast mgr Ilia Kuźniecow przedstawił Wpływ pomarańczowej rewolucji na dalszy rozwój instytucji
prezydenta na Ukrainie. Pierwszy dzień obrad zakończył referat mgr. Maksyma
Warfolomeewa o Politycznych formach rozwoju polityki państwowej w sferze bezpieczeństwa informacyjnego w Rosji.
W drugim dniu obrad, w sesji poświęconej Białorusi i Mołdowie, analizę współczesnych stosunków polsko-białoruskich przedstawił dr Krzysztof Fedorowicz
(Polska w polityce zagranicznej Białorusi). Referat o Paradoksach systemu parlamentarno-gabinetowego w Republice Mołdowy wygłosił dr Piotr Marciniak. Sytuację
białoruskiej emigracji politycznej w latach 1996–2006 na przykładzie Czech i Polski
omówiła mgr Agnieszka Smólczyńska, a dr Arkadiusz Czwołek przedstawił temat
Reżim autorytarny na Białorusi. Modele transformacji.
Kolejna sesja została poświęcona państwom Azji Środkowej i Zakaukazia. Otworzyło ją wystąpienie dr. Ivana Peshkova Transformacja i wolność. Bariery społecznogospodarcze wprowadzenia demokracji w WNP. Dr Piotr Grochmalski omówił
Kazachstański „aksamitny autorytaryzm” a wolność prasy, natomiast dr Nartsiss
Shukuralieva przedstawiła referat zatytułowany Rola partii politycznych w wydarzeniach „tulipanowej rewolucji” w Kirgistanie. W drugiej części sesji głos zabrali: mgr
Mariola Sudoł-Szczepaniak z referatem Środkowoazjatycki wariant „rewolucji demokratycznej” na przykładzie Kirgistanu, mgr Dominik Smyrgała (Autorytaryzm
w państwach Azji Centralnej a wydarzenia w Andiżanie) oraz mgr Przemysław
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Adamczewski (Geopolityka Azerbejdżanu. Wpływ Zachodu na sytuację polityczną
kraju).
Kolejna część konferencji została zdominowana przez problematykę polskiej
demokracji i analizę relacji między Polską a Europą Wschodnią. Pierwszy w dyskusji głos zabrał prof. Jacek Sobczak (Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką
Litewską o dobrosąsiedzkich stosunkach – analiza politologiczna), następnie referat
wygłosił dr Tomasz Bojarowicz (Polskie partie prawicowe a niepodległość republik
radzieckich na przykładzie Ukrainy i Białorusi), a jako ostatni w tej części wystąpił
mgr Jarosław Wojas (Aksjologia wolności). W kolejnej sesji dr Wiesław Wacławczyk
przedstawił referat zatytułowany Wolność słowa w Polsce: przykład dla Europy?
natomiast Marcian Wajda, student UZ, omówił Polskie wsparcie dla niepodległościowych dążeń Czeczenii.
Trzeci dzień obrad poświęcono Obwodowi Kaliningradzkiemu i zagadnieniom
demokracji lokalnej. Jako pierwszy wystąpił dr Marcin Chełminiak z referatem
Obwód Kaliningradzki FR w polityce państw Europy Wschodniej. Rozważania dotyczące tej problematyki kontynuowali: dr Wojciech Tomasz Modzelewski (Aktywność
Polski wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR na poziomie regionalnym i lokalnym)
oraz mgr Wojciech Kotowicz (Demokracja lokalna w Obwodzie Kaliningradzkim FR
w warunkach przemian regionalizmu rosyjskiego). Nieco inne zagadnienie poruszył
mgr Bartosz Horodecki, przedstawiając referat O trudności prawdy? Gra motywów
i pobudek w sporach rosyjskich intelektualistów (casus Mikołaja Bierdiajewa).
Konferencji towarzyszyła dyskusja o stanie demokracji w Europie Wschodniej.
Poddano analizie obecne i możliwe modele sprawowania władzy, zastanawiano się
nad kierunkami transformacji państw regionu i mimo starań włożonych w analizę
procesów zachodzących w Europie Wschodniej, pytanie postawione w tytule konferencji pozostało otwarte.
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Paweł Bożyk, Globalization and the
Transformation of Foreign Economic Policy, Wydawnictwo Ashgate, New York
2006, ss. 262.
Na polskim i światowym rynku wydawniczym jest już bardzo dużo publikacji,
w tym także podręczników akademickich,
poświęconych globalizacji i międzynarodowym stosunkom gospodarczym.
„Jestem przekonany, że globalizacja –
zniesienie barier krępujących wolny handel
i ściślejsza integracja gospodarki w skali międzynarodowej – może być siłą służącą dobru
i że potencjalnie może poprawić sytuację
wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności ubogich. Ale sądzę też, że aby tak się stało, sposób, w jaki jest ona przeprowadzana,
(…) powinno się gruntownie przemyśleć od
nowa”, pisze profesor Joseph E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, autor jednej z głośniejszych na ten temat publikacji, tj. Globalizacja, wydanej w 2002 roku
(w Polsce w 2004 roku). W książce tej J. E. Stiglitz przedstawia „blaski i cienie” dotychczasowego procesu globalizacji. Omawia liczne
błędy popełnione przez rządy i instytucje
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międzynarodowe, niespełnione obietnice, sytuacje kryzysowe, a także działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Krytykując obecne mechanizmy, przedstawia
także propozycje reform. Podkreśla: „Napisałem tę książkę dlatego, że (…) widziałem na
własne oczy, jak bardzo niszczycielski może
być wpływ globalizacji na kraje rozwijające
się, a zwłaszcza na najuboższe spośród nich”.
Z książką J. E. Steglitza koresponduje recenzowana praca, także wybitnego ekonomisty Pawła Bożyka – profesora Szkoły Głównej Handlowej, rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, autora wielu ciekawych opracowań naukowych
na temat handlu zagranicznego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Warto
więc nieco więcej uwagi poświęcić tej ciekawej publikacji, która zawiera wiele interesujących tez i oryginalnych wniosków oraz
rozwiązań, które uchroniłyby globalizację
przed dalszymi patologiami i negatywnymi
skutkami.
Od kilkunastu lat „globalizacja” jest słowem-kluczem określającym zmieniające się
oblicze ładu światowego, przede wszystkim

196

Recenzje

jeśli chodzi o międzynarodowe stosunki gospodarcze. W dobie globalizującej się gospodarki światowej, zagraniczna polityka ekonomiczna państw ulega znacznej modyﬁkacji i transformacji, stając się coraz bardziej
złożoną. Z jednej bowiem strony rządy i instytucje krajowe nadal dzierżą w swych dłoniach coraz mniej efektywne instrumenty
polityki gospodarczej, zarówno mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne, z drugiej
strony muszą podporządkowywać się istniejącym na świecie reżimom gospodarczym,
które ograniczają swobodę kształtowania
„na własny rachunek” krajowej i zagranicznej polityki gospodarczej. Wydaje się zresztą, że w dobie globalizacji, podział na krajową i zagraniczną politykę staje się coraz
mniej zasadny. Jedną z oznak słabnącego
znaczenia zagranicznej polityki gospodarczej, prowadzonej autonomicznie przez pojedyncze państwo jest pojawianie się w połowie się XX wieku terminu międzynarodowa polityka gospodarcza. Państwa, w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od
potencjału gospodarczego i miejsca zajmowanego w systemie światowym uczestniczą
w procesach i stymulujących je ugrupowaniach integracyjnych i gospodarczych, takich
jak UE, WTO, IMF czy OECD, wspólnie nadając kształt międzynarodowym stosunkom
gospodarczym i kreując globalną politykę
ekonomiczną. W systemie światowym, wraz
z procesem globalizacji pojawiają się więc
nowe podmioty, które mają ogromny, jeśli
nie decydujący wpływ na kształt gospodarki światowej. Są to, obok wyżej wymienionych, również transnarodowe korporacje,
których interesy ekonomiczne nie zawsze są
zgodne z polityką państw i które często wy-

wierają presję na rządy, aby otwierały swoje
rynki i dynamiczniej liberalizowały handel.
Tak więc przez ostatnie półwiecze uczestniczymy w procesach odchodzenia od autonomicznej polityki gospodarczej w kierunku
polityki globalnej, opartej w znacznej mierze na zasadach zawartych w tzw. konsensusie czy porozumieniu waszyngtońskim,
a więc na dyscyplinie budżetowej, liberalizacji ﬁnansowej, ujednoliceniu kursu walut,
prywatyzacji i deregulacji. Warto zauważyć,
że konwergencja polityk gospodarczych poszczególnych państw, będąca efektem globalizacji, jednocześnie globalizację tę napędza.
Wielopodmiotowość gospodarki światowej idzie w parze z rozszerzającym się zakresem przedmiotowym polityki ekonomicznej
rządów i innych podmiotów kształtujących
stosunki międzynarodowe. Podczas gdy jeszcze 50 lat temu mowa była jedynie o zagranicznej polityce handlowej państwa, dziś relacje i współzależności określane są mianem
międzynarodowej polityki gospodarczej.
Obejmuje ona, obok wspomnianej wymiany
handlowej, również przepływ kapitału, usług
i ludzi. Mają więc rację globaliści, kiedy mówią, że dziś stajemy wobec problemów, które wymagają rozwiązań przekraczających
granice państw. W świecie wielorakich powiązań, potrzeba międzynarodowej współpracy jest większa niż kiedykolwiek. By zapewnić światu pokój, a sobie bezpieczeństwo, ludzie są skłonni do rezygnacji z absolutnej wolności i z części praw naturalnych
oraz porozumieć się z innymi i dołączyć do
tego, co dziś nazywa się społeczeństwem globalnym. Jednocześnie, co warto podkreślić,
globaliści nie opowiadają się za żadnym pań-
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stwem światowym ani nawet za międzynarodowym federalizmem. Wolą mechanizm
globalnego zarządzania, opierajacy się na
„sieciach” złożonych z międzynarodowych
organizacji, rządów państw, sektora prywatnego, związków zawodowych i organizacji
pozarządowych. Nie spędza im snu z powiek
nieunikniona ułomność takich rządów globalnych, czyli rozmycie demokratycznej odpowiedzialności.
Wobec coraz bardziej skomplikowanej
struktury światowego systemu ekonomicznego, istotne jest zrozumienie zarówno kontekstu międzynarodowego współzależności
między polityką krajową a działalnością
nowo powstających struktur i instytucji, które uczestniczą we współtworzeniu globalnego ładu gospodarczego, jak i uwarunkowań
lokalnych transformujących się gospodarek.
Profesor Paweł Bożyk w swojej najnowszej
książce pt. Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy, wydanej
przez znane amerykańskie wydawnictwo Ashgate, analizuje międzynarodowe stosunki gospodarcze z perspektywy zmian, jakie niesie
za sobą globalizacja, a także transformacja
ustrojowa, czyli przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki kapitalistycznej (quasikapitalistycznej) w Chinach
czy krajach Europy Wschodniej. Zresztą sama
transformacja ustrojowa państw postkomunistycznych wpisuje się w proces globalizacji
i jej prawidła.
Książka profesora P. Bożyka jest bardzo
udaną próbą uporządkowania i usystematyzowania wiedzy na temat wpływu globalizacji na stosunki gospodarcze i politykę ekonomiczną poszczególnych państw. Książka ta,
co jest bezsprzecznie jej atutem, nie jest skie-
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rowana wyłącznie do ekonomistów czy osób
bliżej zaznajomionych z terminologią ekonomiczną. Składa się z dziesięciu rozdziałów,
podzielonych na liczne podrozdziały, których
nie sposób jest omówić w ograniczonej z konieczności objętościowo recenzji. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre z nich i analizowane tam zjawiska i problemy.
I tak, w rozdziale drugim Autor w przystępny i czytelny sposób wyjaśnia pojęcie zagranicznej polityki gospodarczej, opisując
różne jej typy, a więc i politykę protekcjonistyczną, i opowiadającą się za liberalizmem
w handlu światowym. W kolejnych dwóch
rozdziałach profesor P. Bożyk skupia się na
najważniejszych makro i mikroekonomicznych instrumentach, takich jak stopa procentowa, polityka monetarna, ﬁskalna, budżetowa czy polityka celna, wykorzystywanych przez państwa w kreowaniu zagranicznej polityki gospodarczej. Bez zrozumienia
tych i innych podstawowych mechanizmów
i zjawisk ekonomicznych trudno byłoby mniej
obeznanemu czytelnikowi pojąć przemiany,
jakie przechodzi dziś światowa polityka gospodarcza. Autor często powołuje się na najnowsze, liczne dane liczbowe, które pomagają zilustrować prezentowane zjawiska i trendy. Można jednocześnie odnieść wrażenie, że
książka prof. P. Bożyka jest miejscami zbyt
„ekonomiczna”, zbyt jednowymiarowa. Bardzo rzadko traktuje o sprawach społecznych
czy politycznych (nie mówiąc o kwestiach
kulturowych), które przecież nierozerwalnie
łączą się z procesem globalizacji i mają
wpływ na prowadzoną przez państwa politykę, również gospodarczą.
Profesor P. Bożyk próbuje tutaj, jak i w całej recenzowanej pracy, odpowiedzieć na py-
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tania, które nurtują dziś tak zwolenników
globalizacji, jak i jej przeciwników (alterglobalistow), a mianowicie, komu służy globalizacja, czy jest ona procesem przynoszącym
korzyści wszystkim mieszkańcom naszego
globu, czy jest szansą na zniwelowanie wciąż
dużych różnic w poziomie rozwoju gospodarczego i konsumpcji między bogatą północą i biednym południem, bogatym zachodem i ubogim wschodem?
Z kolei rozdział piąty recenzowanej książki jest kluczowy dla zrozumienia zmian zachodzących w polityce gospodarczej państw,
które część swoich kompetencji w tym zakresie przekazują innym podmiotom międzynarodowym, takim jak „międzynarodowe organizacje gospodarcze, transnarodowe
korporacje czy międzynarodowe kartele”
(s. 95). Pisząc o globalnej polityce gospodarczej, Autor zaznacza, że „nie jest ona sumą
zagranicznych polityk gospodarczych poszczególnych państw” (s. 133), a następnie,
co jest ciekawym podejściem, dzieli ją na politykę software oraz hardware. W ramach
pierwszej z nich, nazywanej przez Autora
polityką egzogeniczną, jedynie zagraniczne
polityki gospodarcze są uniformizowane,
podczas gdy państwa zachowują swobodę
kształtowania swoich polityk makroekonomicznych. Zaś w polityce hardware czy inaczej endogenicznej, następuje ujednolicanie
zarówno polityk makroekonomicznych, jak
i mikroekonomicznych państw biorących
udział w procesie globalizacji. Jest ona propagowana, i często wymuszana na państwach
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Bank Światowy oraz WTO. Autor wymiennie
używa pojęć globalizacja i globalna polityka
gospodarcza, pisząc, że „niektóre państwa

decydują się aktywnie brać udział w procesie globalizacji” (s. 144). Wydaje się, że globalizacja jest obiektywnym, „samoczynnym”
procesem, którym w dłuższym okresie nie
da się zarządzać. Państwa oczywiście uczestniczą w nim, ale właśnie poprzez współkreowanie polityki globalnej.
W literaturze przedmiotu często pojawia
się eurocentryczne podejście do globalizacji, oceniające ten proces z punktu widzenia
korzyści, jakie odnosi gospodarka szeroko
pojętego Zachodu. Mimo że proces ten, ex
deﬁnitione obejmować powinien cały glob,
faktem jest, że transformacja i globalizacja
polityki gospodarczej postępuje w różnym
tempie w poszczególnych regionach świata.
Jest to zarówno konsekwencja zróżnicowanej historii poszczególnych państw (dziedzictwo kolonialne, różne ustroje polityczne), kontekstu kulturowego, jaki i uwarunkowań międzynarodowych. Dlatego też autor, w rozdziale siódmym, opisując różny
wpływ globalizacji na przemiany w zagranicznej i międzynarodowej polityce gospodarczej, rozróżnia cztery regiony geograﬁczne, klasyﬁkując je według kryterium rozwoju gospodarczego. Przy czym w dyskursie
naukowym i tzw. ulicznym za najważniejszy
czynnik „globalizacji” i następującej wskutek niej homogenizacji uznawana jest Ameryka. Dlatego też ruch antyglobalistyczny,
który ożywia pragnienie zachowania narodowych, zróżnicowanych kulturowo tradycji i sposobów życia, staje się podglebiem
antyamerykanizmu. Oskarża się Stany Zjednoczone, że są najbardziej uniwersalistycznym z krajów, że usiłują narzucić demokrację w stylu zachodnim narodom, które wcale jej sobie nie życzą.
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W kolejnych rozdziałach profesor P. Bożyk opisuje dwa szczególne przypadki rozwoju polityki gospodarczej ostatniego półwiecza. I tak w rozdziale ósmym Autor analizuje zmiany, jakie zaszły w gospodarkach
postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to rozdział ciekawy
zarówno dla czytelnika polskiego, który nie
zawsze jest świadom procesów gospodarczych zachodzących w swoim kraju, jak
i czytelnika zagranicznego, którego wiedza
o ustroju państw postkomunistycznych i drodze, jaką przeszły od gospodarki centralnie
planowanej do gospodarki otwartej, rynkowej, jest często marginalna. Warto zauważyć,
że profesor P. Bożyk, opisując zjawiska zachodzące we współczesnej gospodarce światowej, opiera swoje tezy i obserwacje właśnie na przykładzie Polski.
Jednym z ciekawszych rozdziałów recenzowanej książki jest rozdział dziewiąty, poświęcony przemianom gospodarczym zainicjowanym w Chinach po 1978 r. reformami
Deng Xiaopinga. W wyniku nowej polityki
gospodarczej Pekinu, Chiny otworzyły się na
świat, a także na inwestycje i kapitał międzynarodowy. Autor analizuje drogę, jaką Chiny
przeszły od autarkii do centralnie sterowanego liberalizmu gospodarczego, jak można
by nazwać panujący dziś w tym kraju ustrój
gospodarczy. Jednak jeśli chodzi o swobody
polityczne, twierdzenie, jakoby „władze zezwoliły na wolne praktyki religijne” (s. 227)
jest zbyt daleko idące. ChRL to wciąż kraj,
w którym łamane są prawa człowieka i ograniczane swobody polityczne. Wydaje się, że
to co stanowi o fenomenie reform chińskich
jest właśnie utrzymanie scentralizowanego,
autorytarnego ustroju politycznego ChRL
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obok daleko idącego pragmatyzmu w sferze
gospodarki, wyrażającego się przez liberalizację krajowej i zagranicznej polityki ekonomicznej oraz prywatyzację państwowych
ﬁrm, nazywanej drugą radykalną transformacją. Obecnie, jak zaznacza Autor, w Chinach „rola instrumentów ﬁskalnych jest wyjątkowo ograniczona, a państwo nie zajmuje się redystrybucją dochodu narodowego.
Jeśli chodzi o to zagadnienie, to Chiny tak
naprawdę wyprzedziły państwa prowadzące
politykę gospodarczą opartą na liberalnym
monetaryzmie, jak np. USA. W Chinach wydatki budżetowe wykorzystywane są przede
wszystkim do ﬁnansowania wzrostu gospodarczego i inwestycji” (s. 237).
Cytowany już J. F. Stiglitz twierdzi, że „jeżeli globalizacja będzie w dalszym ciągu
przebiegała w taki sposób jak w przeszłości,
jeżeli nie będziemy się uczyli na własnych
błędach, to nie tylko nie pobudzi ona rozwoju, lecz będzie nadal powodowała ubóstwo
i brak stabilności. Bez zmian w tym zakresie
ostry sprzeciw wobec niej, który już się zaczął, będzie narastać i niezadowolenie z niej
się powiększy”. Natomiast inny znany specjalista zagadnień współczesnego świata amerykański ﬁlozof i politolog, profesor Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Waszyngtonie Francis Fukuyama pisze, że „ludzkość tak bardzo
korzysta z globalizacji, że jej nagły koniec wydaje się mało prawdopodobny”. Globalizacja
wywołuje skrajne emocje i ambiwalentne
oceny. Jedno jest pewne – jest obiektywnym
procesem kształtującym rzeczywistość ostatnich kilkunastu lat, wpływającym na zmianę
mechanizmów rządzących globalną gospodarką. Zaś dzieło profesora Pawła Bożyka pomaga te dynamiczne zmiany zrozumieć.
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Biorąc pod uwagę wysokie walory teoretyczne i merytoryczne recenzowanej pracy
oraz to, że została ona opublikowana w języku angielskim w renomowanym wydawnictwie zachodnim, należy mieć nadzieję, iż
rychło zostanie ona opublikowana również
w języku polskim i wzbogaci polską literaturę na temat globalizacji i problemów globalnych.
 Józef M. Fiszer

Samuel P. Huntington, Who are we?
America’s Great Debate, The Free Press,
Simon & Schuster, UK 2005.
Who are we? America’s Great Debate1 to
po wielkim sukcesie Zderzenia cywilizacji
kolejna próba postawienia prognozy (tym
razem nie dla całego świata, a jedynie dla
USA) przez jednego z najważniejszych światowych politologów Samuela P. Huntingtona.
Wydana po raz pierwszy w Nowym Jorku
w 2004 roku przez wydawnictwo Simon
& Schuster, nieprzetłumaczona dotąd na język polski, porusza problem zagrożonej niekontrolowanymi falami imigracji tożsamości narodowej Amerykanów.
Pozornie jest to kwestia z zakresu polityki wewnętrznej USA, jednak Huntington
zwraca również uwagę na zasięg globalny
problemu imigracji, pociągający za sobą wiele trudnych do przewidzenia konsekwencji.
Zagrożenia płynące szczególnie z niekontro1

S. P. Huntington, Who are we? America’s Great
Debate, The Free Press, Simon & Schuster, UK 2005.
Pod tym tytułem książka wydana została w Wielkiej
Brytanii, natomiast pierwsze wydanie książki w USA
znane jest pod tytułem Who are we? The Challenges to
America’s National Identity.

lowanej imigracji widoczne stały się wraz
z nasilającą się falą terroryzmu i towarzyszącemu jej napływowi ludności muzułmańskiej do krajów Europy Zachodniej i USA.
W książce Huntingtona związek między imigracją a terroryzmem nie jest wyrażony explicite. To jeden z aspektów globalnego wymiaru poruszanego przez politologa problemu, nasuwający się w wyniku pogłębionej
reﬂeksji nad tym zagadnieniem. Ponadto jest
to temat wciąż budzący wiele emocji, o czym
świadczyć mogą m.in. reakcje na ustawę legalizującą pobyt w USA 12 milionów nielegalnych imigrantów, protesty antyimigracyjne w USA i Europie Zachodniej, ruchy autonomiczne, separatystyczne w krajach wielokulturowych.
Jednak zasadniczym celem autora jest
analiza amerykańskiej tożsamości narodowej i próba odpowiedzi na pytanie, czym
właściwie ona jest oraz jakie znaczenie ma
dla obywateli takiego kraju, jakim są Stany
Zjednoczone. Kwestia imigracji natomiast
wiąże się z prognozą kierunków rozwoju
USA jako narodu oraz ostrzeżeniem przed
niebezpieczeństwem zagrażającym jedności
owego narodu.
W przedmowie do wydania brytyjskiego
sam Huntington zaznacza, że czynnikami,
które nadały kształt jego pracy są jego własne skonﬂiktowane ze sobą tożsamości, jako
patrioty i jako naukowca. Ta pierwsza nie
pozwala mu ukryć swego zaniepokojenia
niepewną przyszłością jedności i potęgi swojej ojczyzny, jako społeczeństwa opartego na
zasadach wolności, równości, rządach prawa
i prawach obywatelskich jednostki. Będąc
jednocześnie naukowcem nie potraﬁ oprzeć
się pokusie poddania analizie tak fascynują-
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cego zjawiska, jakim jest historyczna ewolucja amerykańskiej tożsamości i jej stan obecny2. Skutki konﬂiktu tożsamości autora, jakimi są selektywność dobieranych dowodów
i argumentów oraz wynikający z emocjonalnego zaangażowania ich prezentacji sposób,
wydają się być największą słabością pracy
Huntingtona, którą stara się zniwelować drobiazgowością i jak najbardziej szczegółową
analizą dowodów3. Wnioski, do których dochodzi można uznać za dyskusyjne, wątpliwe lub nawet przesadzone, ale nie można
odmówić autorowi poprawności rozumowania, często przekonującego i racjonalnego
prezentowania faktów, ani też zarzucić przestrzegania poprawności politycznej.
Zgodnie z zasadami konstruowania teorii
naukowych Huntington wychodzi od wyprowadzenia i zdeﬁniowania dwóch kluczowych
dla całej analizy pojęć, którymi są: istotność
(salience), czyli waga, jaką Amerykanie przypisują tożsamości narodowej (national identity) w porównaniu z ich innymi tożsamościami4 oraz istota tożsamości narodowej
(substance), czyli wszystko to, co Amerykanie mają ze sobą wspólnego i co odróżnia ich
od innych narodów. Oprócz deﬁnicji tych
dwóch pojęć, w części I zatytułowanej Kwestie tożsamości (Issues of Identity), zawierającej dwa rozdziały stanowiące metodologiczną bazę konstruowanej teorii, Huntington przybliża deﬁnicje i koncepcje tożsamości oraz jej rodzaje i źródła. Opisuje
2

S. P. Huntington, op.cit., s. XVIII.
W spisie ilustracji wymienionych jest kilkanaście
tabeli i wykresów obrazujących statystyki oraz wyniki
badań i sondaży.
4
Mogą one mieć źródła terytorialne, ekonomiczne,
kulturowe, polityczne, społeczne i inne.
3
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także problem kryzysu tożsamości jako zjawiska globalnego, nakreślając przy tym przyczyny jej podważania oraz zagrożenia dla
jedności narodowej USA5.
W kolejnych częściach pracy Huntington,
operując wyprowadzonymi wcześniej pojęciami istoty i istotności, rozwija trzy główne
argumenty dotyczące amerykańskiej tożsamości narodowej. Po pierwsze, w części II
(American Identity), która składa się z czterech rozdziałów i poświęcona jest już nie
tożsamości narodowej w ogóle, lecz konkretnie tożsamości amerykańskiej, autor wymienia i opisuje jej składniki.
Przez stulecia różnie deﬁniowano to, co
stanowiło istotę tej tożsamości, posługując
się w tym celu terminami rasy, pochodzenia
etnicznego (ethnicity), ideologii i kultury6.
Co więcej, różnie też opisywano Stany Zjednoczone jako naród. Dlatego też autor Who
are we?, charakteryzując amerykańską tożsamość, na wstępie rozprawia się z tak zwanymi „półprawdami” (partial truths) funk5

Według Huntingtona są nimi przede wszystkim:
brak wroga zewnętrznego, wielokulturowość, fala
niechętnych asymilacji imigrantów, nieznajomość języka angielskiego przez imigrantów.
6
Obecnie rasa i pochodzenie etniczne zostały
zdaniem Huntingtona, wyeliminowane, a najistotniejszym elementem deﬁniującym tożsamość jest Amerykańskie Kredo, postrzegane przez politologa jako
produkt anglo-protestanckiej kultury pierwszych
osadników (settlers). Kluczowymi elementami tej
kultury są: język angielski, chrześcijaństwo, religijne
zaangażowanie, angielskie koncepcje rządów prawa,
odpowiedzialność władców oraz prawa jednostek,
a także, wyłamujące się z protestantyzmu europejskiego wartości protestantyzmu amerykańskiego (dissenting Protestant values), takie jak: indywidualizm, duch
wolności i nieskrępowania autorytetami, etyka pracy
i wiara, że człowiek jest w stanie stworzyć niebo na
ziemi, więc ma obowiązek dążenia do tego.
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cjonującymi w masowej świadomości. Podważa popularny pogląd, jakoby Stany Zjednoczone były krajem imigrantów bez dominującej kultury, języka i religii oraz że amerykańska tożsamość jest deﬁniowana jedynie przez polityczne zasady Amerykańskiego Kredo (American Creed). Zaznacza tym
samym, że nie zaprzecza, iż imigracja i Kredo są kluczowymi elementami amerykańskiej tożsamości, ale błędem jest sprowadzanie jej jedynie do tych dwóch kwestii. Tych
imigrantów przyciąga w końcu konkretne
społeczeństwo i kultura, która to Kredo
stworzyła. Dlatego też autor różnicuje pojęcia imigrantów i osadników (settlers7), nazywając USA krajem XVIII-wiecznych osadników, założycieli społeczeństwa kolonialnego
(colonial society8). Natomiast Kredo uznaje
za fundamentalny, choć nie jedyny składnik
amerykańskiej samoświadomości. Ponadto
dowodzi, że polityczne zasady Kredo wyrosły na gruncie kultury i religii właśnie pierwszych osadników (wśród których przeważali tzw. WASPs9), którzy mimo różnic10 dzielili wartości i instytucje stanowiące fundament narodu amerykańskiego. Owym wspólnym im rdzeniem, podstawową i najważniejszą kulturą (core culture), tzw. głównym nurtem (mainstreem), była i jest kultura anglo-

7

Termin imigrant wszedł do amerykańskiego języka w 1780 roku na odróżnienie ówczesnych przybyszy od osadników założycieli (founding settlers).
8
Pojęcie kolonia (colony) w pierwotnym sensie
oznacza osadnictwo (settlement) ludzi, którzy opuścili
kraj macierzysty i wyruszyli na nowe terytorium w celu
ustanowienia (establish) tam nowego społeczeństwa.
9
Czyli White Anglo-Saxon Protestants – pierwsi
biali osadnicy pochodzenia anglosaskiego.
10
Różne wyznania, miejsca pochodzenia.

protestancka, wartość centralna dla amerykańskiej tożsamości przez trzy stulecia.
Powyższa teza, będąca zarówno drugim
kluczowym argumentem Huntingtona rozwijanym w książce, jak i jej myślą przewodnią, okazała się być tą, która wywołała najwięcej kontrowersji wśród komentatorów.
Wielu z nich stanowczo podważa twierdzenie o istnieniu wspólnej i jednorodnej angloprotestanckiej kultury, której sami Protestanci nie potraﬁą zdeﬁniować, tocząc wciąż
spory o jej istotę. Co więcej, wielu krytyków
Who are we? kwestionuje rolę rozłamowego
anglo-protestantyzmu (dissenting Anglo-Protestantism) w kształtowaniu amerykańskiej
tożsamości, argumentując to – po pierwsze
– istnieniem wielu różnorodnych skonﬂiktowanych sekt protestanckich (niebędących
w stanie ukształtować jednej spójnej tożsamości), a po drugie tym, że dwa największe
Kościoły w USA zostały ustanowione (establish) a nie powstałe z rozłamu. Z kolei oskarżenia o ksenofobię wysyłane pod adresem
Huntingtona, uzasadniane są dostrzeżeniem
w jego argumentacji emocjonalnego stosunku m.in. wobec amerykańskich elit czy Meksykanów, jak również implikowania wyższości kultury anglo-protestanckiej nad innymi
kulturami.
Oczywiście interpretacja ta ma swoje podstawy, jednak dla pełni oglądu tej kwestii nie
można pominąć dokonanej przez Huntingtona krytycznej oceny roli tej kultury w dziejach USA. Przez większość swojej historii
Amerykanie byli narodem rasistowskim. Deﬁniowanie tożsamości amerykańskiej przez
rasę, będącą przez długi czas elementem dominującym, wspierane było właśnie przekonaniem o wyższości anglo-protestanckiej

Recenzje

kultury. To przekonanie z kolei miało usprawiedliwiać z jednej strony amerykańskie
podboje, a z drugiej – chęć zachowania czystości rasowej uzyskiwanej poprzez praktykowanie segregacji rasowej czy niewolnictwa. Te dowody jednak w żaden sposób nie
zaprzeczają, co stanowczo podkreśla politolog, temu, że anglo-protestantyzm jest głównym źródłem amerykańskiej tożsamości.
Tym, co ukształtowało Stany Zjednoczone
jako naród i co sprawiło, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a nie Meksykiem bądź Quebeckiem. Jednocześnie tym,
co służyło jedności kraju i narodu była asymilacja przybywających nieustannie imigrantów, która w postaci amerykanizacji
okazała się być procesem psychicznej represji. Asymilacja i amerykanizacja doprowadziły także do upodobnienia się różnych wyznań, tworzących w rezultacie swoistą nową
jakość. Jej rdzeniem, niezależnie od tego jak
wiele sekt i wyznań koegzystowało i wciąż
koegzystuje w tym kraju, jest i był anglo-protestantyzm. Natomiast brak jednego schierarchizowanego Kościoła zapewnił wolność
wyznania i możliwość tworzenia coraz to nowych organizacji religijnych, przyczyniając
się w rezultacie do zwiększenia religijności
Amerykanów i przywiązania do tradycyjnych (głównie religijnych) wartości, które,
według Huntingtona, stanowią bazę dla republikańskich cnót. Temu zagadnieniu autor
poświęca piąty rozdział, rozważając znaczenie religii i chrześcijaństwa dla kształtowania
się amerykańskiej tożsamości i jedności.
W ostatnim rozdziale części II zatytułowanym Powstanie, Triumf i Erozja (Emergence, Triumph, Erosion), Huntington rozwi-
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ja wreszcie trzeci z głównych argumentów,
ukazując kształt i budzenie się świadomości
narodowej w różnych etapach historycznych.
Analiza przyczyn zmian istotności tożsamości narodowej dla Amerykanów doprowadziła go do postawienia tezy o wzroście nacjonalizmu, patriotyzmu oraz poczucia silnej
tożsamości narodowej w obliczu zagrożenia,
szczególnie zewnętrznego11. Jego nieobecność powoduje, że w kraju tak zróżnicowanym kulturowo, etnicznie i rasowo, przyjmującym rzesze imigrantów, tożsamość narodowa traci dla Amerykanów znaczenie na
rzecz innych tożsamości, często o dużo węższym zakresie.
Przyczyny erozji owej tożsamości opisuje
Huntington w III części Podważanie amerykańskiej tożsamości (Challenges to American
Identity). Są nimi głównie ruchy na rzecz
wielokulturowości, popularność zróżnicowania kulturowego12, słabość a nawet brak
czynników wcześniej promujących asymilację imigrantów oraz wzrastająca tendencja
imigrantów do pozostawania przy podwójnym obywatelstwie oraz okazywania podwójnej lojalności13. Wraz z bezprecedensowym zjawiskiem w historii USA, jakim jest
dominacja Latynosów wśród imigrantów,
zwłaszcza nieznających języka angielskiego

11
Takimi zagrożeniami były wojny światowe,
niebezpieczeństwo sowieckiej inwazji z czasów zimnej
wojny, a ostatnio terroryzm.
12
Wyniosły one inne tożsamości Amerykanów
nad tożsamość narodową.
13
Umożliwione głównie dzięki globalizacji, popularności kosmopolitycznego stylu życia, łatwości
utrzymywania kontaktów z krajem macierzystym,
szybkości transportu.
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Meksykanów14, coraz silniej według Huntingtona zarysowuje się perspektywa latynizacji Stanów Zjednoczonych oraz przekształcenia ich w dwujęzyczne i dwukulturowe społeczeństwo, nieposiadające jasno określonej
tożsamości narodowej. Zjawisko to wzmacniane jest dodatkowo takimi czynnikami globalizacji jak: sytuacja zewnętrzna USA, brak
zewnętrznego wroga, ideologicznego rywala
i wzrost ważności diaspor oraz towarzysząca
temu swoista denacjonalizacja kosmopolitycznych i transnarodowych elit (denationalization of elites), które Huntington obarcza
winą za stworzenie luki między patriotycznym społeczeństwem a elitami władzy.
To kolejna dyskusyjna teza, szczególnie, że
sugerowanie, jakoby poczucie świadomości
narodowej było silne wśród ludności USA, natomiast w kręgu elit nieobecne, kieruje ostrze
krytyki politologa w stronę wewnętrznego
wroga, jakim okazują się być „kosmokraci”,
czyli głównie związani z Demokratami intelektualiści, dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych i biznesmeni. Z tego natomiast wynika, że imigracja sama w sobie nie
jest jeszcze siłą mogącą rozbić jedność narodową. Huntington przypomina, że wcześniejsi imigranci z powodzeniem adaptowali się do
amerykańskiego sposobu życia15, co w rezul-

tacie pozwoliło na wytworzenie się amerykańskiej świadomości. Ponadto w owym czasie amerykańskie elity dostrzegały potrzebę
amerykanizacji imigrantów, co z kolei generowało tworzenie się ruchów społecznych16,
które z czasem doprowadziły do powstania
kontrruchu zwanego ruchem dekonstrukcjonistów (deconstructionist movement). Jego
przedstawiciele nie postrzegali Ameryki jako
narodowej wspólnoty jednostek, lecz raczej
jako konglomerat różnych ras, subnarodowości i kultur, w którym jednostki deﬁniowane
są przez członkostwo w grupach, a nie wspólną narodowość. To według Huntingtona zapoczątkowało, polegającą na zachęcaniu imigrantów do kultywowania swojej odmienności działalność dekonstrukcjonistów, występujących przeciw hegemonii eurocentryzmu,
który marginalizuje wartości innych kultur,
a także odrzucających idee amerykanizmu
jako antyamerykańskie. Skutkiem tych przekonań stało się wprowadzanie w życie akcji
afirmatywnych, prowadzonych na rzecz
mniejszości, tzw. dyskryminacji odwróconej
(reverse discrimination) lub aﬁrmatywnej (afﬁrmative discrimination), której centralnym
punktem było podważanie centralnej roli języka angielskiego i optowanie za bilingualną
edukacją17. Zasady te, zdaniem Huntingtona,
wprowadzane zostały do polityki bez debaty

14

Ponad 50% imigrantów pochodzi z Ameryki
Łacińskiej.
15
Byli to imigranci głównie z Europy (początkowo
Północnej i Zachodniej, później Południowej i Wschodniej), co było najważniejszym czynnikiem zapewniającym skuteczność ich adaptacji. Ich kultury miały
wiele punktów zbieżnych z kulturą amerykańską,
a nowi przybysze chcieli być Amerykanami i ponosić
koszty stania się nimi. Asymilacji sprzyjało rozproszenie po różnych okolicach, odmienne języki, uniemożliwiające tworzenie się jednej dużej i dominującej

enklawy, jak ma to miejsce w przypadku imigracji
latynoskiej.
16
Asymilacja do tradycyjnych anglo-protestanckich wartości postrzegana była wówczas jako warunek
zapobieżenia upadkowi republikańskich instytucji.
17
Huntington szczegółowo przedstawia proces
wprowadzania zmian do systemu amerykańskiego,
opisując uchwalane przez Kongres akty, programy
zwalczania dyskryminacji mniejszości oraz ich
rezultaty.

Recenzje

publicznej, nie legitymując się tym samym
społecznym poparciem. Przytaczane w książce sondaże mają świadczyć o niechęci społeczeństwa amerykańskiego, zarówno wobec
dyskryminacji mniejszości jak i preferencyjnego ich traktowania18.
Słabość asymilacji w połączeniu z kwestionowaniem istoty i istotności amerykańskiej tożsamości narodowej może według
Huntingtona, doprowadzić do ewoluowania
Stanów Zjednoczonych jako narodu w następujących kierunkach:
a. utraty swego historycznego jądra kulturowego i stania się krajem wielokulturowym, w którym społeczeństwo połączone
jest oddaniem dla politycznych zasad Kredo
(to polityczna i ideologiczna baza dla jedności narodowej);
b. dwunurtowej Ameryki z dwoma językami i kulturami;
c. Ameryki wykluczającej obcych, po raz
kolejny zdeﬁniowanej poprzez rasę i pochodzenie etniczne, podporządkowującej przedstawicielom WASP wszystkich, którzy nie są
białymi i nie są Europejczykami;
d. odnowionej i na nowo aﬁrmującej swe
historyczne i kulturowe korzenie oraz religijne oddanie Ameryki, któradowartościowuje się poprzez konfrontację z nieprzyjaznym światem;
e. kombinacji tych i innych jeszcze możliwości.
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Huntington nie poprzestaje jednak na
proroctwach. Próbuje ukazać sposoby zminimalizowania negatywnych skutków wynikających głównie z niekontrolowanej oraz
nielegalnej imigracji latynoskiej. Przedstawia koncepcje rozwiązania tej kwestii, wzywa do debaty nad alternatywnymi wobec
amerykanizacji sposobami asymilacji imigrantów oraz wskazuje na przyczyny wyjątkowości latynoskiej imigracji19.
Przyszłości amerykańskiej tożsamości
i jedności poświęcona jest IV i ostatnia
część książki (Renewing American Identity). Są w niej opisane cztery trendy mogące w najbliższym czasie ukształtować istotę i istotność (substance & salience) tej tożsamości:
a. zanik znaczenia pochodzenia etnicznego jako źródła tożsamości białych Amerykanów;
b. zanik podziału rasowego;
c. wzrost liczby i wpływów Latynosów;
d. rozbieżność między opinią publiczną
a elitami w przykładaniu wagi do tożsamości narodowej, prowadzącą do braku reprezentatywności demokracji.
W pewnych okolicznościach trendy te
mogą sprowadzić natywistyczną (nativist)
reakcję i ostrą polaryzację. Z drugiej strony
podatność na zewnętrzne ataki oraz wpływ
interakcji Amerykanów z ludźmi różnych
kultur może wypromować odnowę tożsamości narodowej i ponowne zapoznanie się
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Według niektórych zamieszczonych w pracy
sondaży nawet przedstawiciele owych mniejszości
ujawniają ambiwalentne stanowisko wobec tej kwestii.
Zarzucają programowi bilingualnej edukacji zastopowanie procesu przejścia ich dzieci na język angielski,
zamiast planowanego promowania nauczania w dwóch
językach, w celu przyspieszenia postępów w nauce.

19

Są to m.in.: bezpośrednie sąsiedztwo krajów
pochodzenia, ogromna liczebność imigrantów, nielegalność ich pobytu, regionalna koncentracja i jeden
dominujący język. Powodują one przekształcanie się
mniejszości w większość, stały napływ i historyczne
roszczenia terytorialne.
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Amerykanów z ich historią, religią, kulturą
źródłową, jednym słowem z korzeniami.
Spośród trzech wyrażonych metaforycznie dominujących koncepcji kształtu Stanów
Zjednoczonych jako narodu, a mianowicie
tygla (melting pot)20, zupy pomidorowej (tomato soup)21 i sałatki (mixed salad)22, Samuel Huntington zdecydowanie opowiada się,
za zwanym tomato soup, modelem kulturowej asymilacji. Jego jasno określone stanowisko jest o tyle zaskakujące, że znacząco
odstaje od standardów utrzymywanych
w poprzednich pracach. Chłodne i racjonalne sądy, realizm i brak ideologizmu w pewnych momentach przyćmione wydają się być
sentymentalizmem i osobistym zaangażowaniem. Mimo przedstawienia w Who are
we? różnych stron debaty, wielu aspektów
zagadnienia tożsamości amerykańskiej
i imigracji, Huntington nie ukrywa swego
przywiązania do anglo-protestanckiej kultury, tradycyjnych amerykańskich wartości,
zasad Amerykańskiego Kredo, patriotyzmu
i wizji USA jako wyjątkowego i silnego kra-

20

Według tej koncepcji Amerykanie to nowy naród stworzony przez połączenie różnych narodowości
i kultur, to ludzie stopieni w nową rasę.
21
To zwany inaczej model anglo-konformizmu
(Anglo-conformity), model kulturowej asymilacji.
Opiera się na założeniu, że imigranci wnosząc swoje
specyﬁczne zwyczaje do nowego społeczeństwa „rozpuszczają się” w kulturze dominującej. Używając terminologii kulinarnej rozpuszczają się w zupie, ale
wzbogacają ją dodając swój niepowtarzalny smak.
22
To model kulturowego i etnicznego pluralizmu,
wizja Stanów Zjednoczonych zróżnicowanych, składających się z grup ludzi o tożsamościach zdeterminowanych pochodzeniem etnicznym, opierających się na
przodkach a nie na kulturze. USA to kosmopolityczna
federacja narodowych kolonii.

ju. Przekonany o tym, że to asymilacja była
źródłem sukcesów Stanów Zjednoczonych
i ich potęgi stanowczo wyraża swoje zaniepokojenie zarysowującą się perspektywą
znalezienia się w przyszłości w mniejszości,
jako przedstawiciel WASP.
 Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska

Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków
międzynarodowych, wydanie drugie
rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
ss. 463.
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych autorstwa dwóch profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Erharda
Cziomera i Lubomira W. Zyblikiewicza jest
podręcznikiem akademickim skierowanym
przede wszystkim: do studentów stosunków
międzynarodowych i politologii, do wykładowców uczelni prowadzących ćwiczenia
i wykłady z międzynarodowych stosunków
politycznych i również do wszystkich pozostałych osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką.
Książka składa się ze wstępu i pięciu części. Autorzy przedstawili tutaj najbardziej
istotne kwestie problemowe dotyczące międzynarodowych stosunków politycznych.
Pierwsza część składa się z dwóch rozdziałów i ma charakter naukowo-metodologiczny. Pierwszy rozdział został poświęcony stosunkom międzynarodowym, jako dyscyplinie badawczej (prekursorzy; narodziny dyscypliny i idealizm; realizm; modernizm
przeciw tradycjonalizmowi; neorealizm,
strukturalizm i pluralizm, racjonalistyczny
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konsensus i jego przeciwnicy), drugi zaś metodom badań tej dziedziny nauki (pozytywizm, współczesne alternatywy pozytywizmu w ﬁlozoﬁi wiedzy, próba wniosków).
Następna część dotyczy uczestników stosunków międzynarodowych. Poszczególne cztery rozdziały tej części przestawiają uczestników: państwa; narody i religie; organizacje
międzynarodowe i korporacje wielonarodowe. Część trzecią Autorzy poświęcili systemowi międzynarodowemu. W ramach tej
części zaprezentowano zagadnienia dotyczące struktury i ewolucji systemu międzynarodowego, polityki zagranicznej państwa, władzy międzynarodowej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Czwarta część omawia
problemy globalne, takie jak: międzynarodowy ład polityczny; ludność, żywność i zasoby surowcowe; strukturę i funkcjonowanie
współczesnej gospodarki światowej; ochrony środowiska naturalnego i zdrowia; konﬂikty międzynarodowe i międzynarodowe
aspekty ochrony praw człowieka. Ostatnia
część dotyczy Europy jako systemu regionalnego (pojęcie regionu i regionalizmu, Integracja Europejska, Wspólnota Atlantycka,
Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw, KBWE/OBWE,
miejsce i rola Polski w systemie regionalnym
Europy).
W stosunku do wydania pierwszego,
obecne wydanie zostało poszerzone o dwa
rozdziały. Pierwszy dotyczy międzynarodowego ładu politycznego, w którym E. Cziomer zawarł bardzo ważny element wpływu
wydarzeń z 11 września 2001 roku na kształtowanie się tegoż ładu w XXI wieku. Drugi
został poświęcony globalizacji, w którym
L. Zyblikiewicz zdeﬁniował jej pojęcie i per-
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spektywy rozwoju tego zjawiska. Świadczy to
o właściwym doborze przez Autorów, zachodzących i najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. W rozdziale odnoszącym
się do implikacji wydarzeń z 11 września
2001 roku E. Cziomer zwrócił na istotne
i bardzo aktualne zjawisko – legalność wojny, co jest bezpośrednio związane z akcją
podjętą przez USA i Wielką Brytanię przeciwko irackiemu dyktatorowi Saddamowi
Husajnowi i jej konsekwencjami. Autor
wskazał, iż brak mandatu ONZ na działanie
w Iraku podważa „istniejące prawo i ład międzynarodowy, przyczyniając się do powstania anarchii i chaosu w systemie międzynarodowym” (s. 187). Sporo miejsca zostało poświęcone następstwom amerykańsko-brytyjskiego działania w Iraku. Autor przedstawił tutaj opinie zarówno zwolenników, jak
i przeciwników tej interwencji oraz uzupełnił to o krótką analizę możliwych zachowań
krajów Europy Zachodniej wobec USA w obliczu międzynarodowych działań Stanów
Zjednoczonych na całym świecie (s. 189).
Jak sam tytuł wskazuje, że jest to zarys
stosunków międzynarodowych, w związku
z tym Autorzy skoncentrowali się na kwestiach fundamentalnych i dokonali uznanej
przez siebie selekcji tematycznej. Dobór tematyczny nie budzi zastrzeżeń (zaletą tego
podręcznika jest bardzo treściwe przedstawienie kwestii problemowych bez zbędnego
rozszerzania tematu o sprawy mniej istotne
lub oboczne), jedynie poza rozdziałem
pierwszym części pierwszej i częścią piątą,
która jak już wcześniej wspomniano, została poświęcona regionalizmowi europejskiemu. Tutaj można postawić pytanie dlaczego
tylko regionalizm europejski? Z pewnością
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z naszego – polskiego punktu widzenia jest
on dla nas elementarny, ale można żałować,
iż nie ma ani jednego rozdziału odnoszącego się do rozwijającego się regionu Dalekiego Wschodu z Chińska Republiką Ludową
na czele. Rozdział pierwszy dotyczący teorii
stosunków międzynarodowych, nie zawiera
nic nowego w porównaniu z wydaniem poprzednim. Wiadomo jednak, iż stosunki międzynarodowe nie są constans i tak samo dyskurs teoretyczny jest permanentny, skutkiem
czego są nowe teorie, choćby w wymiarze
cząstkowym.
W ogólnej ocenie, podręcznik jest bardzo
przejrzysty, a konstrukcja jego jest spójna.
Zakres tematyczny podręcznika relatywnie
odpowiada tematyce zajęć, jaka jest poruszana przez prowadzących przedmiot: „międzynarodowe stosunki polityczne”. Biorąc pod
uwagę fakt, że w ostatnim czasie w polskiej
literaturze akademickiej z dziedziny stosunków międzynarodowych pojawiło się kilka
podręczników do tego przedmiotu, osobiście
uznaję ten podręcznik za jeden z lepszych
w polskiej literaturze przedmiotu.
 Rafał Ożarowski

Giampaolo R. Capisani, Nowe państwa
Azji Środkowej, tłum. M. Czekański,
A. i M. Falkowscy, L. Włodek, K. Ptasiński, Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Warszawa 2004, ss. 361.
Książka G. R. Capisaniego to efekt kilkuletnich badań autora prowadzonych w oparciu o stypendium udzielone przez Ecolé des
Hautes Etudés en Sciences Socialés w Paryżu. Pierwsze wydanie włoskie ukazało się
w 1998 roku, a w latach następnych praca

została przetłumaczona na kilka innych języków. W zamyśle autora miała ona przybliżyć czytelnikowi, zwłaszcza włoskiemu nie
tylko współczesne problemy regionu byłej
radzieckiej Azji Środkowej, ale i jej niełatwe
i skomplikowane dzieje. Jak pisał sam Capisani – zagadnienie zupełnie we Włoszech
nieznane, a także dla tamtejszego czytelnika
bardzo odległe. Mimo iż pięć świeżo niepodległych od 1991 roku państw stało się pełnoprawnymi członkami wspólnoty międzynarodowej, to wówczas stanowiły one jeden
z najmniej znanych regionów na świecie.
Konstrukcja książki to pięć rozdziałów,
z których każdy dotyczy jednego z państw:
Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu,
Tadżykistanu i Kirgistanu. W każdym z rozdziałów autor starał się ukazać możliwie najszerzej wspomniane kraje pod kątem ich historii od czasów najdawniejszych po współczesność. Bardzo ciekawa z punktu widzenia
współczesności jest także obszerna analiza
problemów gospodarczych, religijnych, a także w niektórych przypadkach etnicznych.
Również w każdym rozdziale G. R. Capisani
prezentuje czytelnikowi bardzo skomplikowany proces transformacji ustrojowej, a także kwestie tworzenia tożsamości narodowej,
tradycje, zwyczaje poszczególnych ludów
i narodów i bardzo dynamiczną niekiedy
„reislamizację”.
Dobrym pomysłem autora (i polskiego
wydawcy) okazało się zamieszczenie przy
każdym z opisywanych krajów barwnej
mapki, których zaletami są szczegółowość
(jednakże bez przeładowania treści), czytelność, dobra kontrastowość i obowiązujące
aktualnie nazewnictwo. Akurat ta kwestia
jest szalenie istotna z uwagi na bardzo głę-
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bokie przemiany w tym względzie, gdy
wcześniejsze nazwy z czasów dominacji rosyjskiej i przynależności do ZSRR zaczęły
być zastępowane rodzimymi.
Rozdział I zatytułowany Kazachstan
(s. 29–123) – najbardziej obﬁty pod względem objętości treści, rozpoczyna charakterystykę tego kraju od roku 1986 i napięć wywołanych zastąpieniem narodowego komunisty – Dinmuhammeda Kunajewa pełniącego funkcję I sekretarza Kazachskiej Partii
Komunistycznej, Giennadijem Kołbinem –
z pochodzenia Rosjaninem, który był bardziej uległy wobec Moskwy. Ten podrozdział
to także charakterystyka wydarzeń towarzyszących uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan na przestrzeni lat 1990–1991 oraz
okoliczności tworzenia się systemu partyjnego tego kraju z przewagą partii o proﬁlu
narodowym („Żołtoksan” i „Ałasz-Orda”).
Trzeba przyznać, że G. R. Capisani stara
się przybliżyć czytelnikowi zachodniemu
mało czytelny dla niego proces budowy systemów autorytarnych w byłych republikach
radzieckich Azji Środkowej. W przypadku
Kazachstanu prezentuje postać tamtejszego
„nowego chana” – Nursułtana Nazarbajewa.
Jego charakterystyka to nie tylko szablonowy i suchy biogram typowego działacza partyjnego KPZR, ale i polityka pełnego sprzeczności, z jednej strony mającego wiele cech
„człowieka radzieckiego”, a z drugiej kogoś
kto chce zbudować własny model rządów.
Ten zaś opiera się na chęci jak najdłuższego
panowania popartego wzorcami rozwoju gospodarczego w warunkach braku rzeczywistej demokracji. W tej kwestii prezydent Nazarbajew znalazł analogie w systemach jakie
powstały w Korei Południowej i w Singapu-
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rze (w tym ostatnim przypadku sukces rządów Lee Kuan Yewa). Natomiast w polityce
wewnętrznej jest rzecznikiem daleko idącego interwencjonizmu państwowego.
Kolejne podrozdziały opisują bardzo obszernie kazachską scenę polityczną i działalność poszczególnych partii do schyłku XX
wieku, a także stopniowy proces ubezwłasnowolnienia parlamentu (Mażylisu) przez
prezydenta. Wiele miejsca poświęcone zostało polityce zagranicznej, zwłaszcza w aspekcie szerokiej współpracy z krajami islamu,
w tym z Turcją i Iranem, jak również z innymi muzułmańskimi republikami Azji Środkowej. W zwięzły sposób omówione zostały
także stosunki z Chinami, zwłaszcza w aspekcie problemu Ujgurów, a także uregulowania
przynależności politycznej obwodów Bałchasz i Irtysz (do XVIII w. pod wpływami
chińskimi). Autor ukazał czytelnikowi nie
tylko kwestie współpracy regionalnej, ale
także i niektóre aspekty polityki globalnej,
w tym stosunki z USA.
Osobne miejsce zajmuje omówienie stosunków polityczno-gospodarczych z Rosją,
w tym problem dyslokacji, bądź likwidacji
rakiet z głowicami jądrowymi, a także kwestia odszkodowań za skutki prób z bronią
atomową w rejonie Semipałatyńska (obecnie Semey). Uzupełnieniem tej kwestii jest
także prezentacja współpracy kazachsko-rosyjskiej w dziedzinie militarnej oraz stworzenia nowej armii niepodległego Kazachstanu (tu ukazanie bardzo trudnego i złożonego problemu kadry oﬁcerskiej pochodzenia rosyjskiego). Zaletą tego podrozdziału
jest prezentacja polskiemu czytelnikowi bardzo aktualnego wówczas problemu ewentualnego oderwania się obszarów północnego
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Kazachstanu zamieszkanego w dużej mierze
przez Rosjan i Kozaków i połączenia ich
z Rosją. Ta kwestia z kolei to przyczynek do
ukazania przez Capisaniego skomplikowanej struktury etnicznej tej republiki i problemów budowania tożsamości narodowej
przez jej ludność.
Nieco miejsca w ramach I rozdziału G. R.
Capisani poświęcił charakterystyce geograﬁcznej Kazachstanu, w tym jego warunkom
naturalnym, ludności, podziałom regionalnym i sieci miejskiej oraz okolicznościom
przeniesienia w 1997 r. stolicy z Ałmaty
(Ałma-Ata) do położonej w północnej części
Astany (d. Akmoła). Także na kilku stronach
przedstawiona została historia Kazachów od
czasów najdawniejszych, ich islamizacja,
miejsce w ramach imperium mongolskiego,
a potem jego rozpadu, panowania Tamerlana
i jego potomków. Dość przystępnie i obiektywnie autor ukazał czasy podporządkowania politycznego przez carską Rosję, walkę
o niezależność Kazachów w czasach rewolucji bolszewickiej i tworzenie Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, kolejne
bunty krwawo stłumione w czasach przynależności do ZSRR i przeobrażenia gospodarczo-społeczne (w tym zwłaszcza smutne następstwa kolektywizacji).
Dobrym uzupełnieniem tej części książki
jest ukazanie działalności tatarskiego ideologa komunistycznego – Mirzy Sultana Galijewa, zwolennika powstania obszaru tzw.
Turanu obejmującego muzułmańskie republiki Powołża (ówczesne Tatarska i Baszkirska
ASRR ) oraz Azję Środkową. Los Galijewa
i jego zwolenników zesłanych i wyniszczonych przez system stalinowski w obozach
pracy w latach 1928–1938 oznaczał jedno-

cześnie ﬁasko jakichkolwiek prób połączenia idei komunistycznej z islamem i rzeczywistą autonomią narodową.
Środkowa część rozdziału to przede wszystkim obszerna charakterystyka gospodarki
Kazachstanu i jej transformacji oraz zagrożeń z nią związanych. Tu przede wszystkim
autor omawia bazę surowcową kraju, a zwłaszcza dość bogate złoża ropy naftowej, chromu,
rud uranu i ich eksploatację, ważniejsze
ośrodki przemysłowe (w tym Szymkent, Temirtau, Karagandy, Öskemen, Aktau i Bałchasz) oraz kontakty gospodarcze kraju i perspektywy jego rozwoju. Jego uzupełnieniem
jest ukazanie następstw ekologicznych polityki rozwoju rolnictwa w czasach ZSRR
(w tym akcja likwidacji ugorów i obszarów
stepowych), a także, co istotne, towarzyszących temu zjawisk negatywnych (tu przykładem m.in. los Jez. Aralskiego).
W części końcowej autor dokonał charakterystyki przemian kulturalnych kraju od
XIX w. po czasy pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Dla badaczy problematyki świata muzułmańskiego dość istotnym jest krótki podrozdział dotyczący islamu w Kazachstanie,
w tym kwestii swoistego „odrodzenia religijnego”, działalności partii o charakterze religijnym (w tym „Żołtoksan”), bractw muzułmańskich (Jasawija) polityki budowy meczetów wspieranej m.in. przez Turcję, Egipt i Pakistan oraz stosunków pomiędzy władzą
państwową oﬁcjalnie deklarującą świeckość
państwa oraz instytucjami religijnymi.
Chyba tylko dla lepszej orientacji czytelników słabo lub w ogóle nieznających założeń islamu G. R. Capisani napisał krótkie
podrozdziały zawierające jego zwięzłą cha-
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rakterystykę, ponadto podział na sunnitów
i szyitów, a także zjawisko suﬁzmu. Czy ta
część jest potrzebna w rozdziale dotyczącym
Kazachstanu jest kwestią względną – zwłaszcza, że nie zawiera żadnych konkretnych odniesień do sytuacji w tym kraju.
Znacznie mniejszą objętość posiada rozdział II – „Uzbekistan” (s. 126–187). Podobnie jak i w poprzedniej części autor omawia
tu schyłek istnienia ZSRR, w tym przypadku
Uzbeckiej SRR i czasy rządów I sekretarza –
Szarafa Raszydowa (prawdziwego „czerwonego chana” i orientalnego despoty), którego
upadek dokonał się w 1983 roku. Kolejny epizod to okres gorbaczowowskiej „pierestrojki”
i istna „wielka czystka” wśród osób uwikłanych w tzw. aferę bawełnianą. Właśnie to wydarzenie pozwoliło na rosnącą rolę późniejszego pierwszego prezydenta niepodległego
Uzbekistanu – Islama Karimowa cieszącego
się poparciem Michaiła Gorbaczowa.
G. R. Capisani w sposób bardzo interesujący opisał lata 1989–1991, w tym konﬂikty
etniczne w republice (sprawa Turków Meschetyjskich) oraz pierwsze lata niezależności kraju. Tu też autor opisał proces tworzenia się autorytarnego systemu władzy Karimowa, powstawania uzbeckiej sceny politycznej oraz rosnącego stale problemu islamskiego ekstremizmu (saudyjskich wahhabitów i zwłaszcza Islamskiej Partii Odrodzenia). W tej części pracy na uwagę zasługuje charakterystyka polityki zagranicznej
Uzbekistanu, a zwłaszcza jego stosunki
z państwami muzułmańskimi (zwłaszcza
z Turcją, Kazachstanem i Arabią Saudyjską)
z Rosją i Chinami. Osobne omówienie problemu to sprawa interwencji podczas wojny
domowej w Tadżykistanie z lat 1992–1997

211

oraz poparcie dla afgańskich Uzbeków walczących pod dowództwem generała Dostuma z rządem talibów.
Islam w Uzbekistanie to zjawisko potraktowane przez Capisaniego w sposób dość
skrótowy i omawia problem tylko do połowy lat 90. XX wieku. Wielka szkoda, że redakcja polska książki nie dokonała tak potrzebnej tu aktualizacji, bo dziś wiele zjawisk
i wydarzeń ma już charakter tylko historyczny. W czasach gdy autor pisał swą pracę niektóre problemy dopiero miały swój początek,
a już zwłaszcza działalność charyzmatycznego Dżumy Namanganiego – przywódcy Islamskiego Ruchu Uzbekistanu, a także Hizbut Tahrir al Islami – partii mającej swój rodowód w Arabii Saudyjskiej, która szczególnie uaktywniła się w Azji Środkowej u schyłku XX wieku.
Kolejna część rozdziału II to charakterystyka geograﬁczna kraju oraz sieci miejskiej
(w tym Taszkientu, Buchary, Samarkandy
i Nawoi). Ważnym uzupełnieniem jest również charakterystyka położonej na północy
kraju Republiki Karakałpackiej, struktury
administracyjnej i etnicznej kraju. Podobnie
jak w przypadku innych krajów zaprezentowanych w książce, autor ukazał czytelnikowi dzieje ziem wchodzących w skład obecnego Uzbekistanu, czasy panowania chana
Abulchaira (1412–1468) i właściwego twórcy potęgi chanatu uzbeckiego Muhammada
Szejbaniego Chana i jego potomków, a następnie proces podboju ziem między Syr-Darią i Amu-Darią przez Rosję na przestrzeni
XIX wieku. Capisani opisał także następstwa
rewolucji październikowej i wojny domowej
z „białymi” i basmaczami i proces tworzenia
się radzieckiego Uzbekistanu w latach dwu-
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dziestych i trzydziestych XX wieku. Ta część
jest jednak bardzo zwięzła i skrótowa, m.in.
zabrakło większego omówienia następstw
stalinowskiej „wielkiej czystki” lat 1937–
–1938 i sytuacji republiki w latach II wojny
światowej. Autor wspomniał jedynie o Taszkiencie w latach powojennych jako siedzibie
Duchownego Zarządu Spraw Religijnych
Azji Środkowej i Kazachstanu.
Dość niewielka część rozdziału II to charakterystyka problematyki gospodarczej,
w tym podstaw ekonomicznych (zwłaszcza
uprawa bawełny), występowania surowców
mineralnych, omówienie ważniejszych
ośrodków przemysłowych kraju, podjęte
w latach dziewięćdziesiątych próby „reorientacji” gospodarczej w aspekcie upraw
zbóż i hodowli, a także nawiązanie współpracy gospodarczej z Zachodem (tu zwłaszcza ﬁrmy amerykańskie). Istotną informacją w zakresie ekonomii jest wskazanie na
cenę jaką przyniosła krajowi swoista monokultura uprawy bawełny w czasach radzieckich i jej następstwa już dla niepodległego
Uzbekistanu.
W części końcowej omawianego rozdziału znalazły się podrozdziały dotyczące zagadnień kulturalnych od średniowiecza po
czasy schyłku XX wieku oraz omówienie ówczesnej problematyki dotyczącej islamu
w Uzbekistanie, działalności radykalnych
sekt i bractw (początki Islamskiego Ruchu
Uzbekistanu, czy sekty nakszbandijja oraz
bardzo ogólne informacje o „misjonarzach”
z Jordanii i Arabii Saudyjskiej). Autor umieścił też informacje na temat organizacji władz
muzułmańskich religijnych na obszarze byłego ZSRR (muftiaty w Uﬁe, Machaczkale,
Taszkiencie i Biszkeku). Tu trzeba dodać, że

proces wyłaniania samodzielnych ośrodków
nadal postępuje (np. muftiat w Baku i in.).
W rozdziale III omówiony został Turkmenistan (s. 190–232). Część wstępna rozdziału
to zagadnienia dotyczące uzyskania przez ten
kraj niepodległości oraz osoba i system władzy dyktatorskiej stworzonej przez prezydenta Saparmurada Nijazowa (znanego powszechnie jako „Pan Turkmenów” – Turkmenbaszy –
zmarł w grudniu 2006 r.). Ta część to bardzo
interesująca dla czytelnika charakterystyka
swoistego „kultu jednostki” niemającego odpowiednika nawet jak na tę część świata, gdzie
istnieją swoiste „monarchie prezydenckie”,
a kadencyjność władzy i wolne wybory są zjawiskiem umownym. Dla przywódcy Turkmenistanu swoistym wzorcem były monarchie
naftowe zatoki Perskiej, a zwłaszcza Arabia
Saudyjska, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt, gdzie stopa życiowa jest
bardzo wysoka przy jednoczesnym braku rzeczywistej demokracji (s. 194).
Krótko też został przedstawiony przez Capisaniego system partyjny kraju oraz parlament i jego działalność w pierwszych latach
niepodległości oraz podział administracyjny
państwa. W niewielkim objętościowo podrozdziale „Konieczność rozwoju eksportu”
(s. 196–198) autor omówił priorytety rozwoju gospodarczego Turkmenistanu, zwłaszcza
w oparciu o rozbudowę sektora naftowego
i budowę nowych rurociągów, a także współpracę polityczno-gospodarczą z Turcją i Iranem, krajami Kaukazu, Rosją oraz USA. Jak
wskazał autor, szczególne związki łączą Turkmenów z Turcją, w której widzą oni także patrona kulturalnego (m.in. zastąpienie cyrylicy alfabetem łacińskim) oraz przeciwwagę
dla islamskiego radykalizmu Iranu.
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Uzupełnieniem do współczesnych (w latach dziewięćdziesiątych ub. stulecia!) danych dotyczących Turkmenistanu są informacje dotyczące charakterystyki geograﬁcznej i warunków naturalnych kraju, a także
struktury etnicznej i demograﬁcznej ludności tej republiki. W tej części znalazły się informacje na temat niektórych „kaprysów”
i ekscentrycznych wymagań Turkmenbaszy
(s. 202). Podobnie jak w przypadków wcześniej omawianych państw, tak i tu znalazł się
niewielki objętościowo rys historyczny dotyczący etnogenezy Turkmenów i okoliczności powstawania narodu turkmeńskiego, tj.
powstawania poszczególnych chanatów, ich
stosunków z Persją i Rosją, która na przestrzeni XIX wieku ostatecznie terytorium
Turkmenii podporządkowała sobie, często
w sposób bardzo krwawy. Na trzech stronach tekstu (s. 208–210) autor w sposób syntetyczny przedstawił czasy po 1917 roku
i epokę „radzieckiego Turkmenistanu”, która
przyniosła rusyﬁkację, prześladowanie wyznawców islamu oraz masowy exodus części
ludności republiki do Persji/Iranu i Afganistanu, a także czasy stalinowskie i okres powojenny.
Bardzo interesujący aspekt po uzyskaniu
niepodległości przez Turkmenów przedstawiony przez Capisaniego to kwestie gospodarcze – od czasów ZSRR po połowę lat dziewięćdziesiątych. Autor przedstawia czytelnikowi „bawełnianą potęgę” tego kraju, ale
przede wszystkim koncentruje się na kwestii
eksploatacji i wydobyciu ropy naftowej i innych gałęziach przemysłu (w tym chemicznego i produkcji kwasu siarkowego). W tym
podrozdziale omówione zostały takie problemy, jak budowa nowych gazociągów i roz-
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budowa już istniejących, duże inwestycje
w takich portach, jak Turkmenbaşi (d. Krasnowodsk) i nowych linii kolejowych łączących ten kraj z Iranem, Turcją, Afganistanem
i Chinami.
Niewielki objętościowo podrozdział to zagadnienia kultury turkmeńskiej, zarówno tej
najstarszej, jak i tej współczesnej, a także
część poświęcona religii. Tu przede wszystkim budowa nowych meczetów, renowacja
zabytków sakralnych oraz działalność muzułmańskich bractw religijnych (zwłaszcza
suﬁch).
Rozdział IV omawianej książki to „Tadżykistan”. We wprowadzeniu G. R. Capisani
przedstawia czytelnikowi proces tworzenia
się miejscowej elity partyjno-politycznej
o orientacji promoskiewskiej (a jednocześnie niechętnej „pierestrojce”) i okoliczności
uzyskania przez ten górski kraj niepodległości. Krótko też została omówiona działalność
głównego ruchu na rzecz niezależności Tadżykistanu – Rastochez (Odnowa, odrodzenie), a następnie Demokratycznej Partii Tadzykistanu.
Najbardziej jednak istotnym zagadnieniem towarzyszącym pierwszym latom niepodległego bytu kraju była działalność muzułmańskich radykałów skupiających bardzo
często mudżaheddinów wcześniej walczących z Armią Radziecką w Afganistanie. Zaletą tego rozdziału jest dość obszerne omówienie początków działania Islamskiej Partii
Odrodzenia (IPO) kierowanej początkowo
przed Abdullo Saida Nuriego, a także zagadnień programowych i ich ewolucji towarzyszących dalszej działalności ugrupowania.
Niewielki fragment dotyczy też korzeni narodzin separatyzmu w rejonie Górnego Ba-
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dachszanu zamieszkanego przez tzw. Pamirców, z których część jest pod względem religijnym związana z nurtem ismailickim.
Ważnym problemem podjętym przez
G. R. Capisaniego jest także ukazanie procesu rozwoju tożsamości tadżyckiej i koncepcji szeroko zakrojonej integracji narodów
i ludów perskojęzycznych (Tadżycy, Persowie, Kurdowie i Osetyjczycy) propagowanej
przez Fundację Ligi Persko-Tadżyckiej.
Obszerna część rozdziału IV to dość szczegółowe omówienie zagadnień politycznomilitarnych towarzyszących wojnie domowej z lat 1992–1997. Wojna ta oznaczała
starcie postkomunistycznego i promoskiewskiego prezydenta Rachmona Nabijewa popieranego przez Rosję i opozycję islamską
z IPO na czele. Trzeba przyznać, że ten bardzo skomplikowany i złożony problem najnowszych dziejów Tadżykistanu został
przedstawiony przez autora w sposób bardzo
ciekawy i zajmujący. Dość obiektywnie została ukazana także rola Rosji w regionie –
choć trzeba przyznać, że akurat to zagadnienie ukazuje okres do lat 1997–1998, a więc
mający już tylko aspekt historyczny.
Capisani połączył wojnę w Tadżykistanie
z sytuacją w Afganistanie zdominowanym
wówczas przez talibów, co było zabiegiem
bardzo celowym, ponieważ wzajemne związki pomiędzy islamskimi tadżyckimi ugrupowaniami zwalczającymi rząd Emomalego
Rachmonowa w Duszanbe, a walka Tadżyków z reżimem z Kabulu były wtedy szczególnie widoczne. Niewielki objętościowo,
choć dość istotny fragment zamieszczony na
s. 253–258 ukazuje główne i najbardziej
wówczas istotne ugrupowania polityczne
i ich przywódców oraz programy (Islamska

Partia Odrodzenia, Komunistyczna Partia
Tadżykistanu, Demokratyczna Partia Tadżykistanu, Ruch Społeczny Rastochez, Rubin
Badachszanu, Wielki Iran). Dobrze się stało,
że krótki komentarz i nieco bardziej uaktualnione informacje do lat 2003–2004 zostały zawarte w przypisach przez polską redakcję i tłumaczy poszczególnych rozdziałów.
Na wzór wcześniejszych, cytowanych już
rozdziałów książki, autor zamieszcza charakterystykę geograﬁczną i warunków naturalnych tego kraju, a także sieć miejską. Tu także polski komentarz przedstawia bardziej
uaktualniony podział administracyjny Tadżykistanu oraz zmiany nazewnicze niektórych miast, np. Leninabad-Chodżent, czy
Obwód Sogdyjski. Problemem mało znanym
polskiemu czytelnikowi jest także ukazanie
tendencji zmian w strukturze narodowościowej republiki, a zwłaszcza wydatne
zmniejszenie się poprzez migracje ludności
słowiańskiej, w tym Rosjan i Ukraińców.
Rys historyczny, wsparty komentarzem
polskim ukazuje etymologię słowa „Tadżyk”
i dzieje tego regionu Azji od czasów antycznych po czasy podbojów arabskich VII–
–VIII w., okres dynastii Samanidów (845–
–999), a następnie panowanie chińskie,
epokę trwania imperium Chorezmu, a potem Mongołów. Okres XVIII i XIX w. to czasy kontroli chanów uzbeckich (Chanat Kokandu) i stopniowe opanowywanie regionu
przez Rosję.
Obszerny fragment to powstawanie „władzy radzieckiej” po 1917 roku, polityczna
próba rozciągnięcia idei panturkizmu przez
Envera Paszę i ruch basmaczy oraz czasy
Tadżyckiej SRR. Capisani poświęcił także
odrębny podrozdział gospodarce Tadżyki-
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stanu, zwłaszcza w czasach trwania ZSRR
i pierwszym latom po uzyskaniu niepodległości przez tę jedną z najuboższych republik. Polityka gospodarcza kraju i jego podstawy ekonomiczne, a także widoczne zagrożenia zostały doprowadzone do początku 1998 r. Podobnie jak w przypadku innych
państw regionu autor zajął się w części końcowej zagadnieniom rozwoju kulturalnego
oraz problemem podziałów religijnych. Tu
wskazał na szczególnie widoczną działalność ismailitów oraz wyznawców staroperskiego zoroastryzmu.
Ostatni rozdział V został poświęcony
omówieniu problemów Kirgistanu (s. 305–
–345). Tu także autor rozpoczął problem od
czasów schyłku rządów Michaiła Gorbaczowa i zmian w kirgiskiej partyjnej elicie władzy. Jednak podobnie jak w sąsiednim Tadżykistanie wpływy uzyskali zwolennicy
„twardej linii” i niechętni wobec reform (Absamat Masaliew). Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to konﬂikt w urodzajnej Kotlinie Fergańskiej pomiędzy Uzbekami a Kirgizami. Kwestia ta przyczyniła
się do politycznego upadku Masaliewa, a jego następcą został komunista o orientacji
narodowej, późniejszy pierwszy prezydentAskar Akajew (obalony w 2005 r.). W dwóch
podrozdziałach G. R. Capisani wskazał na
okoliczności uzyskania władzy przez Akajewa, koncepcje jego polityki zagranicznej, stosunki Kirgistanu z państwami regionu, a także Rosją, Chinami i Zachodem. To jego zasługą było unormowanie stosunków z Chinami (choć nie zlikwidowało to wszystkich
istniejących do dziś kwestii spornych) oraz
nawiązanie stosunków z Izraelem. Istotnym
uzupełnieniem jest krótka charakterystyka
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ważniejszych sił politycznych odgrywających na początku lat dziewięćdziesiątych
istotne wpływy (m.in. Demokratyczny Ruch
Kirgistanu, Wolny Kirgistan, Słowiańskie
Stowarzyszenie Sogłasje/Zgoda, uzbeckie
ugrupowanie Adolat).
W ujęciu Capisaniego, prezydent Akajew
jawi się jako jeden z bardziej pragmatycznych polityków byłej radzieckiej Azji Środkowej. Mimo typowo autorytarnego modelu
władzy starał się zachować dobre stosunki
z mniejszościami etnicznymi (zwłaszcza
z Rosjanami i Niemcami). Będąc zwolennikiem świeckości państwa prowadził dość
rozsądną politykę wobec wyznawców islamu
stanowiących większość mieszkańców kraju. Odmawiał uznania radykałom z kirgiskiej gałęzi IPO, jednocześnie wpisał niektóre zasady islamu do konstytucji.
Podobnie jak we wcześniejszych rozdziałach znalazła się także dość syntetyczna charakterystyka warunków geograﬁcznych Kirgistanu, a także jego struktury etnicznej i demograﬁcznej, czy ważniejszych miast (tu
zwłaszcza Biszkek, Osz, Żalal-Abad/Dżalalabad, Kyzyl Kyya, Tokmok, Bałykczyje/d. Issyk-Kul). Z uwagi na zamieszkującą Kirgistan mniejszość ujgurską znalazła się także
charakterystyka chińskiego regionu autonomicznego Sinciang-Ujgur oraz polityki Pekinu wobec tego dość trudnego politycznie obszaru. Także i w tym rozdziale znalazł się zarys dziejów Kirgizów, jak również okres panowania Chin, czasy dominacji Mongołów
i epoki Tamerlana, a potem zwierzchności
chińskiej dynastii mandżurskiej, która została zmuszona do odstąpienia swych wpływów
Rosji. Niewielki fragment jest poświęcony
kilku powstaniom antyrosyjskim jakie wy-
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buchły na przestrzeni XIX wieku (powstania
Khana Törego i Iszana Mandalego), a następnie czasom po 1917 roku i istnienia Kirgiskiej SRR. Capisani słusznie wskazał na
sztuczne wytyczenie granic republiki, co
w niedalekiej przyszłości stało się zarzewiem
konﬂiktów z sąsiadami (vide, wspomniana
wcześniej Kotlina Fergańska).
Niektóre zagadnienia ekonomiczne przedstawiają realia czasów lat dziewięćdziesiątych i początki reform polityczno-gospodarczych Akajewa, które miały na celu odejście
od typowo radzieckiej gospodarki nakazowo-rozdzielczej na rzecz reform rynkowych
i bliższego związania kraju z Zachodem.
Podrozdział dotyczący gospodarki to charakterystyka potencjału ekonomicznego kraju i jego transformacja. Ten problem został
przedstawiony przez autora z całą ówczesną
złożonością. Oprócz informacji typowo encyklopedycznych (po części już nieaktualnych, jeśli chodzi np. o liczbę ludności, czy
dane dotyczące hodowli) czytelnik może zapoznać się z niektórymi systemowymi trudnościami towarzyszącymi rozwojowi Kirgistanu. Reformy Askara Akajewa przyniosły
prywatyzację wielu gospodarstw rolnych
i przedsiębiorstw, zarazem jednak co było
nieuniknione wiązały się też z nie zawsze
jasnymi przetargami i korupcją. Pewnym
sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju była też promocja turystyki i reformy walutowe.
Ostatnie podrozdziały to zagadnienia dotyczące kultury i tworzenia się tożsamości
narodowej, a także krótka charakterystyka
piśmiennictwa Kirgizów (poemat narodowy
Manas) i współczesnej literatury i ﬁlmu tego
kraju.

Osobnego omówienia doczekały się kwestie wyznaniowe, w tym oczywiście niektóre
problemy związane z islamem. Mimo oﬁcjalnie laickiego charakteru państwa, istotnym
zjawiskiem stały się pielgrzymi do Mekki
oraz odbudowa meczetów i wznoszenie nowych. W tej części książki znalazł się także
niewielki fragment dotyczący szamanizmu,
jako że ta religia dość mocno wrosła w tradycje tamtejszej odmiany islamu.
Walorem tej książki są towarzyszące każdemu z rozdziałów ważniejsze pozycje z literatury problemu, oprócz tego na końcu pracy znajduje się ogólny spis publikacji (książek i artykułów), a także lista towarzystw naukowych zajmujących się zagadnieniami Azji
Środkowej. Na pewno istotną wskazówką dla
polskiego czytelnika jest krótka lista opracowań w języku rodzimym dotycząca powyższej problematyki (tu cykl Azja Środkowa
pod red. Tadeusza Bodio, złożony z 5 tomów
omawiających poszczególne kraje).
Omawiana tu pozycja jest istotnym kompendium stanowiącym ważny przyczynek
do problematyki państw byłej radzieckiej
Azji Środkowej, a już zwłaszcza ich historii
i niektórych ogólnych informacji uzupełnionych i uaktualnionych w niektórych przypadkach przez redakcję polską. Książka G. R.
Capisaniego, mimo iż nie zdążyła zawrzeć
w swej treści wydarzeń po roku 2000 (zwłaszcza uaktywnienia się ugrupowań radykalnych po 11 września 2001 r. i procesu budowy baz USA w niektórych krajach regionu)
jest obok cyklu Azja Środkowa i prac Ahmeda Rashida (Talibowie: Wojujący islam, ropa
naftowa i fundamentalizm w środkowej Azji,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2002; Dżihad.
Narodziny wojującego islamu w Azji Środko-
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wej, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2003);
Zapaśnika (S. Zapaśnik, Walczący islam
w Azji Środkowej, Warszawa 2006) jest dla
czytelnika nie tylko zachodniego, ale i polskiego kolejnym źródłem wiedzy o tym politycznie i gospodarczo skomplikowanym
obszarze świata u schyłku XX i w pierwszych
latach XXI wieku.
 Dariusz Wybranowski

Bassam Tibi, Im Schatten Allahs. Der
Islam und die Menschenrechte, Ullstein
Verlag, Ulm 2003, ss. 622.
Z nazwiskiem Bassama Tibiego, profesora Uniwersytetu w Getyndze, kojarzy się polskiemu czytelnikowi przede wszystkim wydana nakładem PIW książka pt. Fundamentalizm religijny w tłumaczeniu Janusza Daneckiego. Pozycja ta doczekała się wznowienia z pewnością nie tylko ze względu na obserwowany w ciągu ostatnich lat wzrost zainteresowania fundamentalizmem religijnym (szczególnie w wydaniu muzułmańskim) przy relatywnym braku na rynku książek o tej tematyce, ale także ze względu na
barwny i klarowny sposób prezentacji tego
zagadnienia. Podobnie, jak Fundamentalizm
religijny, nowa książka Tibiego Im Schatten
Allahs. Der Islam und die Menschenrechte
(W cieniu Allaha. Islam i prawa człowieka),
Ullstein Verlag, Ulm 2003 przeznaczona jest
raczej dla „ogólnie zainteresowanych problematyką czytelników” aniżeli dla ekspertów
– co zaznacza autor już we Wstępie. Książka
podzielona jest na cztery części, z których
każda stanowi ujęcie pewnego problemu,
związanego z relacjami między prawami
człowieka a islamem.
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Część pierwsza zawiera charakterystykę
islamu oraz deﬁnicję praw człowieka. Tibi
wyjaśnia, iż europejskie pojmowanie praw
człowieka, które traktowane są jako indywidualne i niezbywalne prawa poszczególnych
ludzi niezależnie od ich wyznania, rasy czy
płci różnią się od koncepcji muzułmańskiej.
W klasycznym islamie prawa pojmuje się
bowiem jako obowiązki jednostki względem
zbiorowości, a jeżeli występują jakiekolwiek
prawa (pojmowane jako „prawo do czegoś”)
to dotyczą one kolektywu, a nie jednostek.
Na płaszczyźnie tej zarysowuje się konﬂikt
między cywilizacją zachodnią, z której wywodzą się jednostkowe prawa człowieka,
a nieznającą pluralizmu cywilizacją islamu,
jako konﬂikt cywilizacji przednowoczesnej
i nowoczesnej.
Druga część stanowi analizę kazusu Salmana Rushdiego i jego kontrowersyjnej
książki pt. Szatańskie wersety. Tibi – choć
sam jest wyraźnie zdegustowany tą pozycją
– nie odmawia Rushdiemu prawa do wolności słowa gwarantowanego w Europie, przeciwstawiając je fatwie ajatollaha Chomejniego. Przypadek Rushdiego jest według Tibiego ostrzeżeniem dla Zachodu przed islamizacją, gdyż siła fatwy irańskiego duchownego dotarła nawet do Europy i zamieszkujących ją muzułmanów.
Trzecia część książki Im Schatten Allahs
dotyczy prawa muzułmańskiego – szari’atu.
W części tej Tibi polemizuje z muzułmańskimi fundamentalistami odnoście do ich
koncepcji tzw. muzułmańskich praw człowieka – ich specyﬁki, pochodzenia i uniwersalności. Tu także dochodzi do wniosku, iż
prawa te nie mają wiele wspólnego ze swymi europejskimi odpowiednikami. Wątek
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ten kontynuuje i konkluduje autor w czwartej, ostatniej części swej książki, która dotyczy szans na pokojowe współistnieje muzułmanów w Europie. Od ponad dziesięciu lat
Tibi niezmiennie uważa, że jedynym możliwym scenariuszem pokojowej koegzystencji
jest przyjęcie przez europejskich muzułmanów zreformowanej wersji islamu, określanej przez niego „euro-islamem” – zgodnej
z pluralizmem, sekularyzacją oraz innymi
przybytkami nowoczesnego państwa.
Książka Bassama Tibiego zawiera wiele
wątków autobiograﬁcznych – jako wywodzący się z Syrii muzułmanin, zamieszkały obecnie na stałe w Niemczech i zajmujący się od
kilkudziesięciu lat islamem, Tibi przynależy
zarówno do świata islamu, jak i do świata zachodniego, zna także ich pogranicza i punkty wspólne, jak i wszelkie mankamenty. Te
ostatnie wytyka bez żenady obydwu stronom
– muzułmańskiej zarzuca zaprzestanie reform i uleganie ruchom fundamentalistycznym, zachodniej zaś nadmierną tolerancję
wszelkiej odmienności w imię relatywizmu
kulturowego oraz nieodpowiednią politykę
wobec świata islamu. Zabiegi te prowadzą
jednak często do nadmiernych uproszczeń
i generalizacji, a te z kolei do „biało-czarnego” obrazu relacji między światem islamu
a Zachodem – które w rzeczywistości są
przecież o wiele bardziej złożone.
Równie ogólny charakter mają postulaty
Tibiego. Tylko w jednym miejscu wspomina
konkretnie, iż jednostkowe prawa człowieka
powinny być dostosowane do kultur społeczeństw lokalnych, jednak brakuje już wyjaśnienia – w jaki sposób? Podobnie abstrakcyjna wydaje się koncepcja euro-islamu –
owszem, autor wyjaśnia pokrótce jej założe-

nia, jednak znowu nie ma sposobu wdrożenia tej koncepcji.
Podczas lektury można odnieść wrażenie,
że Tibi walczy z całym światem – z fundamentalistami, którzy krytykują go za jego
zbyt liberalne poglądy, z Europejczykami
którzy zdają się nie doceniać swobód, jakie
daje im ich cywilizacja, czy wreszcie z mniejszością muzułmańską, która nie chce przyswoić euro-islamu. Z tego względu odwołania do źródeł klasycznych, czy opracowań
specjalistów często poprzetykane są osobistymi polemikami Tibiego z dziennikarzami, a nawet z listami czytelników gazet. Powoduje to pewien chaos, jednak w kwestii
formy trudno jest w zasadzie cokolwiek Tibiemu zarzucić, bowiem na kartach swej
książki odpiera on także argumenty swoich
krytyków. I tak przykładowo na zarzut powtarzania tych samych faktów i informacji
po kilka razy Tibi odpowiada, że jest to spowodowane jego troską o to, by czytelnik
wszystko zapamiętał i zrozumiał.
Wszystko to pokazuje, jak barwną i nietuzinkową postacią jest Bassam Tibi, a jego
przemyślenia i doświadczenia zaprezentowane na łamach Im Schatten Allahs mogą stanowić podstawę do dalszych już bardziej
szczegółowych rozważań na temat konfrontacji pomiędzy Zachodem i światem islamu.
 Katarzyna Górak-Sosnowska

Hubert Izdebski, Samorząd terytorialny.
Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, ss. 313.
Problematyka kształtowania podstaw
prawnych samorządu terytorialnego oraz

Recenzje

praktycznych aspektów funkcjonowania tej
sfery administracji publicznej, stanowi od
pierwszej reformy samorządowej w 1990 r.
przedmiot zainteresowania wielu badaczy,
reprezentujących różne dziedziny naukowe.
Jednym z najbardziej liczących się autorytetów prawniczych w tym zakresie jest prof.
zw. dr hab. Hubert Izdebski, którego prace
z zakresu historii myśli politycznej i prawnej, prawa administracyjnego i cywilnego
stanowią punkt wyjścia do badań prowadzonych zarówno przez prawników, jak również
historyków, politologów itd. Jako istotny atut
omawianej publikacji wskazać również należy fakt, że jej autor jest nie tylko wybitnym
teoretykiem prawa samorządowego, mającym m.in. wkład w tworzenie ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ale także posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania tego
prawa, jako adwokat i radca prawny. Szeroki
zakres wiedzy autora znalazł swoje odzwierciedlenie w treści książki, w której oprócz
prezentacji założeń ustrojowych i kompetencji jednostek samorządowych, przedstawione zostały także zagadnienia genezy samorządu terytorialnego na ziemiach polskich
oraz koncepcje funkcjonowania władzy
przedstawicielskiej w innych państwach europejskich.
Monograﬁa Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności składa się z dwudziestu jeden rozdziałów, z których pierwszy
poświęcony został samorządowi jako elementowi składowemu władzy publicznej będącemu równocześnie determinantem procesu decentralizacji tej władzy. W rozdziale
tym została również zawarta analiza porównawcza samorządu terytorialnego z innymi
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formami przedstawicielskimi o charakterze
zakładowym, korporacyjnym i gospodarczym oraz z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. W dalszej części publikacji
przedstawiono i porównano genezę ustrojów
samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich, dokonując ich zróżnicowania na organizmy federacyjne, oparte
na autonomii regionalnej, tzw. niescentralizowane i zdecentralizowane. Autor nie poprzestał jednak wyłącznie na przedstawieniu różnic dzielących europejskie koncepcje
samorządowe, ale podjął również wysiłek
określenia elementów wspólnych tych koncepcji, nie upatrując w nich jednak czynników wpływających na potencjalną możliwość wypracowania jednolitej formuły prawa samorządu terytorialnego np. wewnątrz
Unii Europejskiej. Rozdział III stanowi natomiast omówienie dziejów samorządności
polskiej od czasów I Rzeczpospolitej, poprzez charakterystykę inicjatyw podejmowanych w okresie porozbiorowym i międzywojennym, aż do likwidacji samorządu terytorialnego w 1950 r. W rozdziale została również przedstawiona geneza i struktura organizacyjna rad narodowych w latach 1950–
–1990 oraz proces kształtowania współczesnego systemu samorządu terytorialnego od
1989 r. do chwili obecnej.
W rozdziale IV omawianej książki zostały
wskazane prawne podstawy działalności samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przepisów zawartych w Konstytucji
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w dokumentach wypracowanych przez Radę Europy, tj. Europejskiej Karcie Ramowej z 1980 r.
o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi i Europej-
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skiej Karcie Samorządu Terytorialnego
z 1985 r. Wiele miejsca poświęcił autor charakterystyce postanowień tzw. ustaw ustrojowych określających organizację i zasadnicze kompetencje jednostek samorządowych
na szczeblu gminnym, powiatowym i województwa. Natomiast w zarysie zostały przedstawione inne akty rangi ustawowej o istotnym znaczeniu dla wybranych sfer działalności organów samorządu terytorialnego,
jak np. ustawa o gospodarce komunalnej,
ustawa o ﬁnansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz niektóre ustawy
z zakresu prawa materialnego. W rozdziale
zaprezentowano również wpływ prawa Unii
Europejskiej na znaczenie i zasięg kompetencji samorządu krajowego. W kolejnych
dwóch rozdziałach autor publikacji omówił
podstawowe cechy wyróżniające współczesny model samorządu terytorialnego w Polsce, wskazał na zasadę subsydiarności jako
czynnik wpływający na kształtowanie zadań
jednostek samorządowych oraz przeanalizował te zadania w kontekście przepisów ustaw
ustrojowych i aktów prawa materialnego.
Uzupełnieniem tych ogólnych rozważań dotyczących istoty polskiego systemu samorządu terytorialnego jest rozdział VII, w którym
zawarte zostały informacje o trybie ustalania i dokonywania zmian podziału administracyjnego państwa oraz gmin, powiatów
i województw.
W treści prezentowanej książki poruszona została problematyka bezpośredniego
udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez przedstawienie podstaw prawnych,
przedmiotu oraz zasad inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego. Nie ule-

ga przecież wątpliwości, że spośród wszystkich form demokracji bezpośredniej właśnie
referendum lokalne pozostaje w najściślejszym związku z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego, stanowiąc
platformę do wyrażenia woli mieszkańców
w przedmiocie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządowej lub rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej jednostki,
mieszczącej się w zakresie zadań lub kompetencji jej organów. Jednakże ograniczenie się
autora do przedstawienia tylko jednej formy
demokracji bezpośredniej, bez zasygnalizowania istnienia innych jej przejawów, należy
uznać za czynnik wpływający na obniżenie
wartości omawianej monograﬁi. Chociaż bowiem książka ta dotyczy przede wszystkim
ustroju i zasad funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, to zasadnym wydaje się przedstawienie w niej także tych form
bezpośredniej aktywności społecznej, które
mają wpływ na działalność organów samorządu lub działalność tę uzupełniają, jak np.
konsultacje społeczne, zgromadzenia wiejskie itd.
Rozdziały IX i X Samorządu terytorialnego zawierają szczegółowy opis struktury organizacyjnej, zakresu uprawnień i trybu podejmowania decyzji przez poszczególne organy gmin, powiatów i województw, zasady
organizacji i działania urzędów stanowiących aparat pomocniczy wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), starostów, marszałków województw. Autor przedstawił
również podstawy funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych (m.in.
zawodowych straży pożarnych powiatowych,
straży gminnych, powiatowych urzędów pracy), samorządowych osób prawnych (np. za-
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kłady opieki zdrowotnej) i jednostek nieposiadających takiej osobowości.
Zagadnienia zaprezentowane w rozdziale XI mają natomiast charakter rozszerzający w stosunku do tytułu omawianej monograﬁi, ponieważ dotyczą statusu i kategorii
pracowników samorządowych, ich zakresów
obowiązków służbowych i zasad wynagradzania. Ponieważ problematyka ta mieści się
raczej w zakresie prawa pracy aniżeli prawa
ustrojowego samorządu terytorialnego sensu stricto, zatem informacje zawarte w tym
rozdziale należy uznać za cenne uzupełnienie podstawowego tematu, stanowiące istotny walor publikacji.
Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały nabywaniu, zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem oraz zasadom gospodarki ﬁnansowej samorządu terytorialnego. Na
szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza rozdział XIII, w którym autor nie ograniczając
się jedynie do przedstawienia aktualnych regulacji prawnych w zakresie zarządzania ﬁnansami samorządowymi, omówił również
proces ich kształtowania się od 1990 r.
W dalszej części monograﬁi został przedstawiony zarys problematyki jawności i etyki działań podejmowanych i prowadzonych
przez organy samorządu terytorialnego.
Analizując stopień realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji na szczeblu gminy, powiatu i województwa, autor
oparł się na założeniu konieczności istnienia mechanizmu obywatelskiej kontroli administracji publicznej jako elementu zapewniającego autentyczną demokratyzację władzy na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Natomiast w rozważaniach dotyczących
standardów etycznych obowiązujących rad-
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nych i pracowników jednostek samorządowych, wskazał na potrzebę dalszego ich rozwijania oraz kształtowania w tym zakresie
oddolnych mechanizmów samoregulacyjnych. Oprócz omówienia istniejących w tym
zakresie regulacji prawa polskiego, autor
zwięźle scharakteryzował również podstawowe założenia etyki zawodowej urzędników samorządowych w systemach anglosaskich i w prawie Unii Europejskiej. Oba
wskazane wyżej zagadnienia stanowią istotny czynnik wyróżniający monograﬁę Izdebskiego wśród innych książek dotyczących
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Na uwagę zasługuje
w szczególności prezentacja kwestii etyki
urzędniczej w jednostkach samorządowych,
która dotychczas była przedstawiana niemal
wyłącznie w literaturze poświęconej zagadnieniom etycznym sensu largo, bądź też
w kontekście funkcjonowania organów administracji publicznej – ale tylko w formie
zarysu problemu.
Interesującym fragmentem publikacji jest
także rozdział XVI dotyczący specyﬁki ustroju i zadań samorządu dużych miast. Opierając się na własnych doświadczeniach wynikających z udziału w pracach legislacyjnych
nad opracowaniem ustawy regulującej kompetencje organów samorządu stołecznego,
autor szczegółowo omówił wzorce i proces
kształtowania modelu metropolitalnego
w Polsce w okresie ostatnich piętnastu lat,
wskazując zalety i wady obowiązującej ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Również w tym
zakresie publikacja Samorząd terytorialny
stanowi pozycję unikalną, bowiem w opublikowanych dotychczas pracach innych
autorów zagadnienie samorządu stołeczne-
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go nie zostało tak wyraźnie wyodrębnione
i poddane tak gruntownej analizie.
Kolejne rozdziały monografii dotyczą
uwarunkowań prawnych i form współpracy
jednostek samorządu terytorialnego w kraju
oraz w ramach współpracy transgranicznej
i międzynarodowej, a także zasad tworzenia,
przedmiotu regulacji i sposobu ogłaszania
prawa miejscowego, przysługujących obywatelom praw do zaskarżania uchwał organów
samorządu, a ponadto nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe zagadnienia nie zostały jednak
scharakteryzowane w sposób nowatorski, stanowiąc po prostu kompendium wiedzy zawartej w ustawach ustrojowych i innych aktach prawnych, wzbogaconych o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przedstawiona monograﬁa jest czwartym,
uaktualnionym wydaniem publikacji, która
po raz pierwszy została wydana w roku 2002.
Stanowi ona syntetyczne ujęcie problematyki dotyczącej ustroju i zasad funkcjonowania jednostek samorządowych, w zasadzie
pozbawione elementu głębszej analizy systemowej. Taka koncepcja jest jednak zgodna
z intencją autora, który we wstępie zaznaczył, że książka ma pełnić rolę podręcznika
dla studentów prawa, administracji i samorządu terytorialnego oraz pomocy przydatnej w praktyce samorządowej. Wydaje się
jednak, że takie usytuowanie omawianej
publikacji w stosunku do innych pozycji dotyczących organizacji i działalności samorządu jest zbyt skromne. Praca Izdebskiego
stanowi bowiem nie tylko rzetelną charakterystykę regulacji prawnych obowiązujących
w poszczególnych dziedzinach aktywności
samorządowej, ale porusza również kwestie

dotychczas marginalizowane w literaturze
przedmiotu, jak np. poziom realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji
na poziomie lokalnym i regionalnym, etyka
zawodowa radnych i pracowników organów
samorządowych czy też specyﬁka ustrojowa
i funkcjonalna samorządu wielkomiejskiego. Ponadto mimo zasadniczego charakteru
opisowego, w treści publikacji podjęte zostały również próby analizy poszczególnych
problemów, chociaż, jak zaznaczono wyżej,
nie mają one charakteru kompleksowego.
W tym kontekście książka Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności musi
być oceniona nie tylko jako wartościowe
kompendium przydatne dla studentów
i praktyków samorządowych, lecz również
jako interesująca pozycja poznawcza, wskazująca oprócz istniejących rozwiązań na
gruncie prawa samorządu terytorialnego
również kierunki rozwoju działalności legislacyjnej dotyczącej tej sfery administracji
publicznej.
 Bartłomiej H. Toszek

Agnieszka Lipska-Sondecka, Samorząd
terytorialny Republiki Federalnej
Niemiec, Szwecji i Hiszpanii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, ss. 147.
Problematyka samorządowa od dziesiątków lat stanowi nadzwyczaj ważny obszar
zainteresowań przedstawicieli licznych dyscyplin naukowych. Ze szczególną uwagą do
spraw rozmaitych typów samorządu podchodzą prawnicy i politolodzy. Dorobek polskiego prawoznawstwa jest w tym zakresie
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bardzo bogaty. W środowisku politologów
badania poświęcone samorządności i samorządom stanowią istotny nurt poszukiwań
naukowych. Obejmują one identyﬁkowanie
i wzbogacanie idei samorządowych oraz
poznawanie i modelowanie instytucjonalnych mechanizmów udziału określonych
grup i środowisk społecznych w życiu publicznym.
Okres transformacji ustrojowej przyniósł
nowe okoliczności sprzyjające podejmowaniu badań nad samorządem. Przebudowa systemu politycznego oznaczała między innymi radykalny wzrost aktywności rozmaitych
społeczności i ich instytucjonalnych reprezentacji. Jedną z istotnych cech polskiej
transformacji było odwoływanie się do idei
samorządowych. Ze szczególną siłą zaznaczyła się tendencja odbudowy samorządu terytorialnego, który w Polsce okresu międzywojennego stanowił ważne ogniwo ustrojowe. Ale nie tylko historia i dorobek samorządu przemawiały za jego rekonstrukcją.
W rzędzie najważniejszych zasad przebudowy ustroju politycznego wskazywano wszak
decentralizację systemu władzy publicznej.
Samorząd terytorialny był niemal idealnym
mechanizmem realizacji tej zasady, a przy
tym znacząco mógł wpływać na przyspieszanie procesu kształtowania demokratycznego państwa prawnego.
W okresie ostatnich lat pojawiło się także
znaczne praktyczno-polityczne zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego. Chodzi przy tym nie tylko o opis
oraz wyjaśnianie jego struktury i zasad funkcjonowania. Zadaniem nauki stało się również wypracowywanie nowych koncepcji
modelowych, możliwych do zastosowania

223

w polskich warunkach. W tym zakresie niezwykle ważnym zadaniem stały się badania
porównawcze, u których podstaw pozostawało gruntowne poznanie struktur samorządowych w innych krajach.
Zadanie to było i pozostaje nadal zadaniem o niezwykłej wadze, gdyż bogactwo
rozwiązań w tej dziedzinie występujących
w państwach europejskich i na innych kontynentach jest olbrzymie. Ogromny jest również dorobek samorządu terytorialnego wielu krajów. Poznanie tych rozwiązań i osiągnięć to ważna przesłanka powodzenia w tworzeniu i optymalizacji naszego, polskiego
modelu samorządu terytorialnego. Towarzyszyć temu musi również poznanie oraz stosowna aplikacja ukształtowanych w ostatnim ćwierćwieczu standardów międzynarodowych określających przyjęte i preferowane wzorce i zasady organizacji oraz działania samorządu terytorialnego. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej i innych strukturach europejskich zobowiązuje do tego
w najwyższym stopniu.
Recenzowaną pracę wpisujemy więc do
nielicznego wciąż zestawu publikacji naukowych podejmujących zadanie przybliżenia
szerokiemu gronu polskich czytelników
problematyki samorządu terytorialnego za
granicą. W polskiej literaturze ciągle notujemy niedostatek kompetentnych, w miarę wyczerpujących i opartych na aktualnym stanie organizacyjno-prawnym opracowań z tej
dziedziny. Część istniejących prac, zwłaszcza
powstałych w początkach ostatniej dekady
ubiegłego wieku, ma już charakter monograﬁi i rozpraw historycznych, gdyż wiele zawartych w nich informacji utraciło walor aktualności. Niektóre z tych publikacji powsta-
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wały zresztą jako efekt osobistych zainteresowań autorów mających możliwości uzyskania dostępu do odpowiedniej literatury
i źródeł, a czasami tylko przeprowadzenia
badań „na miejscu”. Dlatego i wybór prezentowanych w nich konkretnych krajowych
(narodowych) modeli samorządu terytorialnego nie zawsze był dyktowany określonymi
kryteriami badawczymi.
Praca Agnieszki Lipskiej-Sondeckiej wyróżnia się aktualnością podawanych informacji oraz jasnością i przekonującym charakterem kryteriów doboru badanych i omawianych modeli samorządu terytorialnego
(RFN, Hiszpania, Szwecja). Tytuł rozprawy
odpowiada w zasadzie zawartym w niej treściom. Autorka w sposób zwięzły przedstawia
najważniejsze dane dotyczące ustrojowego
kształtu samorządu terytorialnego i jego
miejsca w systemie władzy publicznej tych
trzech krajów. Układ pracy i jej wewnętrzna
systematyka są logiczne i przekonujące, choć
można wyobrazić sobie inną kolejność rozdziałów. Przyjęta przez Autorkę systematyka
odpowiada jednak generalnej konwencji całej pracy. Jest to wszak analiza wybranych
przykładów narodowych modeli samorządu
terytorialnego.
Autorka zdecydowała się również na zamieszczenie, w charakterze załączników,
dwóch ważnych dokumentów Rady Europy:
Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego (pozostającej ciągle projektem) i Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Są to
akty o fundamentalnym znaczeniu dla procesu rozwoju i umacniania samorządu regionalnego i lokalnego w państwach członkowskich Rady i innych wspólnot europejskich,
w tym Unii Europejskiej. Potrzeba upo-

wszechniania ich treści jednoznacznie przemawia za zamieszczeniem tych dokumentów w tej książce. Ponadto łatwiej jest w tej
sytuacji konfrontować twierdzenia i oceny
Autorki z treścią wspomnianych dokumentów i wyrażonymi w nich ideami oraz propagowanymi standardami prawno-ustrojowymi samorządu terytorialnego.
Należy wreszcie podnieść sprawę obszaru przedmiotowego recenzowanej pracy, co
Autorka zbyt skromnie określiła, pisząc, iż
Jej celem było „zaprezentowanie trzech różnych modeli samorządów europejskich”
(s. 7). Otóż rozdziały pierwszy (I) i ostatni
(V) znacząco obszar zakreślony słowami Autorki rozszerzają, czyniąc pracę głosem
w dyskusji nad europejskim wymiarem omawianych modeli samorządu terytorialnego.
Komparatystyczny rozdział V oraz ostatni
fragment pracy zawierający wnioski i uwagi
końcowe byłyby, z pewnością nie tylko dla
polskiego czytelnika, ciekawsze, gdyby znalazły się w nich odniesienia do modelu samorządu terytorialnego III RP.
Z recenzenckiego obowiązku muszę również wskazać inne mankamenty i słabsze
strony pracy, co wszakże nie podważa jej generalnej wartości. Niektóre sugestie może
Autorka z powodzeniem uwzględnić przygotowując na przykład nowe (poszerzone)
wydanie książki.
W pierwszym rzędzie chciałbym odnieść
się do warsztatu badawczego, wyrażając wrażenie niedosytu co do zasobu oryginalnych
źródeł i literatury, stanowiących dla Autorki
podstawę badań. Analiza bibliograﬁi oraz
przypisów wskazuje, jakby głównym źródłem wiedzy i informacji o stanie struktur samorządowych były dla Niej opracowania au-
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torów polskich i ich relacje dotyczące rozwiązań prawnych. Przykładowo, prezentując organizację samorządu terytorialnego w RFN,
należałoby raczej odwołać się do konstytucji
landów, nie opierając się wyłącznie na pracach B. Dolnickiego, J. Korczaka i Z. Niewiadomskiego, (vide s. 39 i n.). W tym bowiem
przypadku Autorka jedynie zapewnia nas, że
samorządy poszczególnych krajów posiadają swoją specyﬁkę, ale specyﬁki tej sama nie
wykazuje, nie dokumentując jej (zróżnicowanymi) regulacjami prawnymi niemieckich
landów. Szczególnej uwagi wymaga, pod tym
względem, prezentacja struktur samorządowych w landach wschodnich (była NRD), co
podniosłoby walory poznawcze pracy. Mało
bowiem pisze się w Polsce o procesie fundowania samorządu terytorialnego na tym obszarze, gdzie wszystko, co samorządu dotyczyło, trzeba było zacząć od początku.
W pracy uwidocznia się również niedostatek oryginalnego nazewnictwa opisywanych instytucji, organów, urządzeń społecznych itp. Wiadomo bowiem, że w języku polskim nie ma odpowiedników szeregu nazw
i pojęć, które występują w języku i literaturze naukowej niemieckiej, szwedzkiej czy hiszpańskiej. I tak na przykład polskiej nazwy
„województwo” nie można traktować jako
odpowiednika szwedzkiego regionu (vide
s. 57, przypis 5). Byłaby to dobra okazja przybliżenia czytelnikom oryginalnego nazewnictwa opisywanych struktur. Podobny co do
intencji postulat zgłaszam w sprawie tłumaczenia nazw aktów prawnych dotyczących
samorządu terytorialnego w prezentowanych trzech krajach.
Żałować wypada, że Autorka prezentacji
struktur samorządowych nie poprzedziła
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dostatecznie wyczerpującymi informacjami
na temat modeli podziału terytorialnego
każdego z analizowanych państw. Wprawdzie takie informacje w pewnym rozproszeniu i szczątkowej postaci są podawane, ale
mniej zorientowany czytelnik nie będzie nadal miał klarownego obrazu ustroju terytorialnego RFN, Szwecji i Hiszpanii. Jest to
istotne, gdyż struktury samorządowe są
w określony sposób „wpisane” w podział terytorialny państwa.
Sformułowane wyżej uwagi i zastrzeżenia
w żadnej mierze nie pomniejszają poznawczych i ekspertalno-diagnostycznych wartości recenzowanej pracy. W znacznym bowiem stopniu mają one charakter perfekcjonistyczny i oddają raczej oczekiwania, jakie
budzi tytuł książki.
Publikacja książki Pani A. Lipskiej-Sondeckiej z pewnością przyczyni się do przybliżenia obrazu samorządu terytorialnego
w Niemczech, Szwecji i Hiszpanii, i ich licznych problemów, z którymi nieustannie borykają się w warunkach dynamicznie ewoluującej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej obszaru Unii Europejskiej. Praca
ta stanowi cenną pomoc dydaktyczną dla
pracowników i studentów wielu kierunków,
w programach których obecna jest problematyka ustrojowa państw europejskich.
 Alfred Lutrzykowski

Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret
socjologiczny, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, ss. 406.
Recenzowana publikacja jest nową pozycją na rynku wydawniczym. Stanowi raport
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z badań przeprowadzonych przez Zespół
Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem
Jacka Raciborskiego.
Autorzy przedstawiają wyniki badań, które z racji tego, że dotyczą dwóch ekip rządzących, a mianowicie rządu Jerzego Buzka
i Leszka Millera, znacznie zyskują na wartości. Nie ulega jednak wątpliwości, że podjęte
przez naukowców zagadnienie, jest zwłaszcza dla politologów i socjologów, intrygującym, aczkolwiek trudnym obszarem badawczym. Jedną z najpoważniejszych trudności,
na którą badacze zwrócili uwagę, jest fakt, że
respondenci (bardzo często osoby znane) per
se o wszystkim mówić nie mogli i zapewne
nie chcieli.
Praca zwiera jedenaście rozdziałów, w których opisano kilkanaście, moim zdaniem,
bardzo istotnych aspektów rekrutacji i awansu do elit rządowych oraz samego procesu
rządzenia.
Godny szczególnej uwagi jest rozdział II
zatytułowany Konstruowanie rządów i elit
rządowych autorstwa Jacka Raciborskiego.
Zwrócono w nim uwagę na instytucjonalne
uwarunkowania, mające rzecz jasna silny
wpływa na tworzenie i pracę rządu. Proces
ten podlega w Polsce, jak wiadomo, głównie
regulacjom konstytucyjnym. Innymi słowy,
ustawa zasadnicza wskazuje, kto pełni funkcję formateuera – twórcy rządu – w rozumieniu upowszechnionym w politologii
przez Levera i Shepsla – co wyraźnie podkreśla autor. Ciekawie opisano kwestie
związane z czynnikami historycznymi i politycznymi, których wpływ na proces tworzenia rządu jest niepodważalny. Zwłaszcza
uwzględniając, charakterystyczny dla nasze-

go systemu partyjnego podział na partie
postsolidarnościowe i postkomunistyczne1.
Ta dychotomia, zdaniem autora, jest o wiele
poważniejsza w Polsce, niż w innych krajach
postkomunistycznych. Jacek Raciborski
zwraca uwagę na to, że „na poziomie systemu partyjnego podział ten powoduje, iż
pewne koalicje są niemożliwe, nawet w sytuacji znacznej bliskości programów działania, gdyż są konﬂikty w wymiarze symbolicznym”2.
Innym ważnym czynnikiem determinującym rekrutację elit jest typ gabinetu. Na
ten problem również zwrócono uwagę. Zgodnie z typologią wspomnianego już Levera
i Shepsla autor uznał rząd Buzka za bliski
modelowi ministerialnemu, a rząd Millera
premierowskiemu. Co nie pozostaje bez
wpływu na obie ekipy. Przeciętny czytelnik
zdaje sobie również sprawę z wielu nieformalnych układów wewnątrzpartyjnych, które mają poważne znaczenie w omawianym
przez autora procesie, dlatego podjęto próbę
analizy tego zagadnienia. Należy dodać, że
wyniki są ciekawe z racji tego, że responden-

1

Andrzej M. Kaniowski twierdzi jednak, że podział ten zaczyna się dezaktualizować, ponieważ przy
wykorzystaniu teorii L. Kohlberga dotyczącej rozwoju
struktur świadomości moralnej, autor pokazuje, że
mowa teraz ewentualnie o „oprawcach „ i „oﬁarach”.
Aktorów polskiej sceny politycznej wyróżnia sposób
myślenia o państwie, wspólnocie, demokracji i społeczeństwie. W takim układzie Kaniowski pisze o wspólnotowcach i kontraktualistach. Szerzej zob. A. M. Kaniowski, Druga wojna na górze, czyli pierwsze starcie
„wspólnotowców” z „kontraktualistami”, „Przegląd
Polityczny” 2006, nr 72, s. 26–35.
2
Elity rządowe IIIRP 1997–2004. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski, Wyd. Trio, Warszawa 2006,
s. 30.
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ci w pewnym sensie sami do tego nieformalnego układu należeli.
Koniec lat dziewięćdziesiątych przyniósł
wiele zmian w naszej sytuacji międzynarodowej. Jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego oraz kraj kandydujący do UE
mieliśmy zgoła odmienną pozycję, niż jeszcze kilka lat wcześniej. W kontekście takich
przemian nie bez znaczenia jest też postrzeganie głównych przedstawicieli rządu przez
opinię międzynarodową. Na tym właśnie
aspekcie skupia się autor w swoim tekście.
Jacek Raciborski przedstawia typologię modeli dróg do rządu, co nie wątpliwie stanowi
bardzo ważną część omawianego rozdziału.
Warto wnikliwe przeanalizować rozdział V autorstwa Barbary Frątczak-Rudnickiej dotyczący socjalizacji politycznej członków elit. Temat ten wydaje się interesujący
z kilku powodów. Po pierwsze, socjalizacja
polityczna jest bardzo poważnym procesem,
którego przebieg decyduje o tym, czy jednostka podejmie działalność polityczną, a jeśli tak to w jakiej formie. Autorka tytułem
wstępu zapoznaje czytelnika z pojęciem socjalizacji w ogóle. Zapewne sprzyja to pełnemu zrozumieniu tekstu. Po drugie rozdział
ubogacono wieloma cytatami, które umożliwiają analizę pewnych mechanizmów socjalizacji politycznej, które zaszły u przedstawicieli obu badanych rządów. Poznajemy zatem postawy respondentów odnośnie takich
spraw, jak tradycje rodzinne, wzory zachowania politycznego, czy działalności w organizacjach szkolnych oraz harcerstwie. Istotne znaczenie dla omawianego procesu mają
wydarzenia polityczne, których jednostka
jest świadkiem, a czasami uczestnikiem.
W tym przypadku wymieniano najczęściej
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wydarzenia czerwca 1956, marca 1968, czy
grudnia 1970. Analizując prezentowane
dane, widać wyraźnie, że zarysowuje się pewien schemat socjalizacji dwóch ekip. Dzięki przyjętemu przez autorkę zestawieniu
o charakterze komparatystycznym widać
wiele bardzo istotnych cech wyróżniających
badane środowiska. Tematyka dotycząca socjalizacji politycznej została dokładnie przeanalizowana przez Krystynę Skarżyńską
w ramach licznych publikacji z zakresu psychologii polityki. Jednak Barbara FrątczakRudnicka przedstawia inną, bardziej praktyczną stronę omawianego problemu.
W kolejnych rozdziałach autorzy poruszają równie istotne zagadnienia. Jacek
Raciborski przedstawia elity rządowe jako
przedmiot badań, z wyraźnym zaznaczeniem, że błędne jest używanie pojęć elity polityczne i rządowe jako synonimów. Agnieszka Kwiatkowska opisuje charakterystykę
społeczno-demograﬁczną polskich elit rządowych. Ta część recenzowanej pracy ma
charakter bardziej statystyczny, mimo to nie
jest nużąca. Autorzy prezentują obie ekipy
uwzględniając m.in. pochodzenie, wykształcenie, a także płeć. Zwrócono również uwagę na sytuację społeczno-ekonomiczną reprezentantów badanych rządów. W tym
względzie występuje między nimi więcej podobieństw niż różnic.
Wspomniane już typologie modeli dojścia do rządu Jacek Raciborski rozszerza
w rozdziale IV. Powstała ona, głównie na
podstawie biograﬁi respondentów. Uwzględniono ewentualne działania w organizacjach studenckich, bądź organach samorządowych. Ważnym i podkreślanym przez autora punktem jest też droga akademicka
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opisywana nieco szerzej w dalszej części
książki.
W dyskursie publicznym, bardzo często
pojawia się problem interpretacji historii.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że badane środowiska zdecydowanie różnią się postrzeganiem wydarzeń z przeszłości. Cezary Trutkowski przedstawia ten problem w rozdziale VI zatytułowanym „Społeczne reprezentacje historii PRL”. Jeden z podrozdziałów autor opatrzył, jak się wydaje, wymownym tytułem „Dwie historie jednego kraju”. Przytoczono wiele cytatów, które potwierdzają to
stwierdzenie. Zwrócono uwagę na jedną
wspólną cechę ekipy J. Buzka i L. Millera,
a mianowicie „generalnie pozytywną ocenę
przemian następujących w Polsce po roku
1989”3.
Historia pokazuje jaką siłą może być ideologia. O tym jak ważny to determinant postrzegania świata, również świata politycznego pisze Przemysław Sadura w rozdziale VII „Ideologie elit III RP”. Skoncentrowano tu uwagę głównie na ogromnym znaczeniu grupowego sposobu widzenia świata,
który przy uwzględnieniu „społecznego usytuowania grupy” – pisze autor4, tworzy ideologię. Opisano poszczególne elementy ideologii, tworząc tym samym ciekawy obraz
dwóch, siłą rzeczy różnych sposobów oceny
świata, rzeczywistości. Tekst skłania do reﬂeksji nad ogromnym znaczeniem tożsamości grupowej i wspólnych doświadczeń.
Uwagę bardziej wnikliwego obserwatora
sceny politycznej zwróci zapewne fakt coraz
częstszej obecności nań przedstawicieli śro3
4

Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 215.

dowisk akademickich. Czym więc charakteryzuje się polityk-naukowiec, jaki ma styl
uprawiania polityki, a niekiedy również rządzenia? O tym czytelnik ma okazję przeczytać w rozdziale VIII pt. „Uczeni i politycy –
polityka a pole akademickie” autorstwa Jarosława Kiliasa. Przytoczone przez autora przykłady przekonują sceptyków politycznej aktywności naukowców, że polityka i kariera
naukowa nie są wobec siebie opozycyjne.
W kolejnym IX już rozdziale „Politycy
jako administratorzy. Elity rządowe jako
grupa zarządzająca”, zwrócono uwagę na
sam proces rządzenia. Wymaga ono konkretnych umiejętności, które umożliwiają przede wszystkim sprawne kierowanie rządem
lub też realizowanie przewidzianych zadań,
z których to ekipy są rozliczane przez wyborców. Od roku 1989 roku obserwujemy zmagania rządzących ze skutecznym zarządzaniem, które świetnie wpisuje się w świat polityki. Do niedawna pojęcia, takie jak zarządzanie, czy marketing kojarzone były głównie z ekonomią. Obecnie obserwujemy adaptację pewnych prawideł na grunt polityki.
Przy odpowiednim zastosowaniu przynosi
to wymierne efekty.
Warto zwrócić uwagę również na rozdział X „Patologie świata polityki w oczach
polityków”. Dzięki badaniom przedstawiono
ciekawe spojrzenie, niejako z drugiej strony,
na korupcję, klientelizm, lobbing, czy konﬂikty personalne. Prezentowany obraz stawia polityków jako grupę społeczną w zupełnie innym świetle. W jakim? Pozostawiono do indywidualnej oceny czytelnika.
Ostatni rozdział stanowi pewnego rodzaju podsumowanie całej pracy. J. J. Wiatr prezentuje – jak zauważył w tytule, „spojrzenie
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socjologa i byłego ministra” na politykę.
Przedstawiono głównie politykę kadrową
rządu jako specyﬁczne działanie zespołów
eksperckich, uwzględniając, na co zwraca
uwagę autor, nieustanne zmiany w systemie
partyjnym „co powoduje, że jego wpływ na
stosunki w najwyższych władzach państwowych nie jest jednakowy w całym piętnastoleciu”5. Warto porównać spojrzenie na kwestię kształtowania systemu partyjnego prezentowanego przez J. Wiatra i Wł. Wesołowskiego – uznanego autora wielu pozycji dotyczących elit politycznych oraz partii6.
Recenzowana pozycja jest bez wątpienia
godna polecenia. Przede wszystkim ze względu na interesującą tematykę. Wart podkreślenia jest fakt, że autorzy często dzielą się
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi trudności jakie napotkali w trakcie realizacji projektu. Doświadczenia te mogą być bardzo
cenne przy prowadzeniu podobnych badań
w przyszłości. Książka może okazać się jednak nieco trudna dla przeciętnego czytelnika, ze względu na podrozdziały metodologiczne, pisane fachowym, naukowym językiem. Dlatego skierowana jest do konkretnego odbiorcy. Praca ta, to ogromne źródło informacji dla politologów, socjologów, a niektóre części również dla psychologów. Podział na rozdziały pozwala czytelnikowi na
uzyskanie uporządkowanej wiedzy. Chcę
jednak podkreślić, że pozornie niepowiązane tytuły poszczególnych części tworzą całość, dającą możliwość szerokiej analizy
problemu. Ponadto autorzy przedstawiają
5

Ibidem, s. 348.
Zob. W. Wesołowski, Partie, nieustanne kłopoty,
Warszawa 2000.
6
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wiele interesujących, a nawet zaskakujących
wyników, dających czytelnikowi nieco odmienne spojrzenie na lewicę i prawicę w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że badania prowadzone były w ważnym dla Polski okresie. To
moim zdaniem dodatkowy atut tej książki.
Biorąc pod uwagę kryteria akademickie, książka spełnia wymogi pracy naukowej. Jest opatrzona przejrzystą bibliograﬁą, aneksem oraz
licznymi tabelami, ułatwiającymi analizę
zwłaszcza danych statystycznych. Książka
dobrze wydana. Zachęcam do lektury.
 Barbara Brodzińska

Maciej Strutyński, Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego
w Polsce współczesnej (1989–2001),
Nomos, Kraków 2006, ss. 445.
Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna już książka poświęcona ruchowi narodowemu w Polsce po roku 19891. Autor jej
jest pracownikiem Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. M. Strutyński opublikował wcześniej już kilka artykułów dotyczących zagadnień z zakresu myśli politycznej i religii2. Niniejsza pozycja została napisana na podstawie dysertacji doktorskiej.
1

Poza kilkunastoma artykułami dotyczącymi
współczesnego ruchu narodowego ukazały się książki
G. Tokarz, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989–1997,
Wrocław 2002; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
2
Zob. M. Strutyński, Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski,
[w:] Religia i Polityka, red. B. Grott, Kraków 2000;
idem, Poglądy prasy „narodowej” na miejsce i rolę religii
w życiu społecznym i politycznym w latach 1989–1995,
„Nomos” 2002, nr 37/38.

230

Recenzje

Omawiana książka poprzedzona jest
przedmową prof. Bogumiła Grotta, w której
krakowski naukowiec pisze: „Niniejsza książka uzupełnia, więc w sposób bardzo istotny
istniejące badania politologiczne czy historyczne dotyczące ruchu narodowego we
współczesnej Polsce. Weryﬁkuje też wiele
ocen dotyczących tej formacji politycznej,
wypowiadanych przez lata zarówno w publikacjach naukowych, jak i środkach masowego przekazu”3. Faktem jest, iż Autor książki skupił się w swej rozprawie, w znacznie
większym stopniu od innych badaczy, na relacjach pomiędzy religią a myślą polityczną,
ograniczając wątki dotyczące bieżącej działalności ugrupowań i stowarzyszeń narodowych, czy też narodowo-katolickich.
Maciej Strutyński jako daty graniczne
przyjął lata 1989–2001. Pierwsza z dat określa zapoczątkowane przemiany ustrojowe
w Polsce, a co za tym idzie również pluralizm życia politycznego pozwalający rozpocząć działalność różnego rodzaju partiom
i stowarzyszeniom, także takim, które nawiązywały w swych programach do spuścizny
działającego w II RP obozu narodowego,
którego duchowym przywódcą był Roman
Dmowski. Strutyński w swojej książce poddał analizie publicystykę, programy i deklaracje kilkunastu organizacji. Wśród omawianych partii i stowarzyszeń znajdują się zarówno takie, które określają się mianem narodowo-radykalnych jak chociażby Narodowe Odrodzenie Polski, czy też Front Narodowo-Radykalny, narodowo-demokratyczne
3

B. Gtott, Przedmowa, [w:] M. Strutyński, Religia
i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego
w Polsce współczesnej (1989–2001), Kraków 2006,
s. 10.

jak Stronnictwo Narodowe „senioralne”,
Stronnictwo Ludowo-Narodowe (od 1998 r.
zmieniło nazwę na Przymierze Ludowo-Narodowe), Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne czy też stowarzyszenie Młodzież
Wszechpolska, a także narodowo-liberalne
jak Ruch Narodowo-Liberalny. Ponadto Autor prezentuje organizacje, które tylko w luźny sposób powiązane są z myślą obozu narodowego, jak Tradycjonalistyczno-Konserwatywne Stowarzyszenie „Prawica Narodowa”, czy też, jak sam Autor słusznie zauważa,
czerpiące zarówno z dorobku endecji, jak
i innych prądów politycznych, takich jak
chrześcijańska-demokracja, ruch niepodległościowy, chrześcijańskich nurtów ruchu ludowego i robotniczego Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Narodowe4. Strutyński swoją syntezę kończy na roku 2001, w którym
odbyły się wybory parlamentarne, wówczas
to część środowisk narodowych dawniej
związanych z Stronnictwem Narodowym
„senioralnym” oraz Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, popieranych przez
Młodzież Wszechpolską, startuje w wyborach jako nowa formacja – Liga Polskich Rodzin, która zdobyła mandaty poselskie.
Warte jest podkreślenia, iż część partii
i stowarzyszeń zaprezentowanych w książce,
takich jak Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”, Polska Grupa Narodowa, Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne, Ruch Narodowy,
Tradycjonalistyczno-Konserwatywne Stowa4

M. Strutyński, Religia…, s. 72. W związku z potraktowaniem ZChNu jako ugrupowania narodowego,
Autor mógł także pokusić się o analizę enuncjacji Ruchu Katolicko-Narodowego i środowiska tygodnika
„Głos”, które to również w niektórych swoich publikacjach nawiązują do wskazań programowych endecji.
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rzyszenie „Prawica Narodowa”, Ruch Narodowo-Liberalny, Front Narodowo-Radykalny, Stronnictwo Narodowe „senioralne”
w chwili obecnej już nie istnieją.
Pierwszy rozdział książki nosi tytuł: „Koncepcje narodu i patriotyzmu a nauczanie
społeczne Kościoła”. Autor prezentuje w nim
koncepcje narodu poszczególnych organizacji narodowych. Z rozdziału tego wynika, iż
wśród tych formacji nie ma w pełni jednolitego postrzegania tego zagadnienia. Podkreślane są oczywiście takie cechy narodu, jak
solidarność, więź historyczna i duchowa,
a także poczucie wspólnoty. Naród często
określany jest przez narodowców jako „rodzina rodzin”. Trudno jednak w enuncjacjach politycznych współczesnego ruchu narodowego odnaleźć jednoznaczną odpowiedź, od kiedy można mówić o narodzie
jako oddzielnej wspólnocie, czy też odnaleźć
wyraźną jego deﬁnicję. Wszystkie z omawianych ugrupowań podkreślają, choć z różnym
nasileniem, iż nadrzędną wartością wobec
narodu jest Bóg, uznają również narodotwórczą rolę Kościoła, co jest zgodne z przyjętą już w II RP hierarchią wartości szczególnie podkreślaną przez ugrupowania młodoendeckie.
W rozdziale drugim Autor przedstawił
koncepcje ustroju państw prezentowane
przez narodowców, porównał je, podobnie
jak w rozdziale pierwszym, z nauczaniem
społecznym Kościoła. Autor słusznie zauważa, iż wszystkie z omawianych ugrupowań
chcą oprzeć porządek prawny państwa na
zasadach katolickich, natomiast w sferach
bytu doczesnego państwa najważniejszym
elementem jest interes narodowy w polityce
państwa. Co za tym idzie w koncepcjach
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ustrojowych formacji narodowo-katolickich
podkreślana jest nadrzędność narodu wobec
państwa, które to ma jedynie zapewnić
narodowi odpowiednie warunki rozwoju.
Większość z omawianych w książce partii
politycznych akceptuje demokrację, choć ma
do niej pewne zastrzeżenia. Ugrupowaniem,
które jednoznacznie negatywnie wypowiada
się o niej jest Narodowe Odrodzenie Polski,
które opowiada się za ustrojem korporacyjnym, który deﬁniowany jest przez przywódcę tej partii Adama Gmurczyka następująco:
„Korporacjonizm to system państwowy wychodzący z zasady jedności w wielości. Jedność narodowa, a także państwowa, osiągnięta poprzez wielość tworzących ją związków ludzi, połączonych wspólnymi interesami np. zawodowymi”5.
Ugrupowania narodowe, jak wskazuje
Strutyński, opowiadały się przeciwko przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej, ponieważ taki krok traktowały jako
utratę suwerenności. W tej kwestii jedynie
ZChN zajmowało odmienne stanowisko opowiadając się, choć z pewnymi zastrzeżeniami, za włączeniem Polski do struktur europejskich.
Kolejny rozdział poświęcony jest poglądom na ustrój społeczno-gospodarczy reprezentowanym przez współczesnych narodowców i ich korelacjami z nauką społeczną
Kościoła. Ze względu na to, iż Kościół katolicki nie propaguje jednego systemu gospodarczego, a jedynie udziela wskazówek, jakie
zasady etyczne mają być przestrzegane, implikuje to, iż Maciej Strutyński szukał inspiracji katolickich w programach ugrupowań
5

M. Strutyński, Religia…, s. 151.
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narodowych. Partie, takie jak Stronnictwo
Narodowe „senioralne”, czy też Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne opowiadają się
za zasadą wolnorynkową w programie gospodarczym, tyle, że zaznaczają, iż należy
chronić niektóre gałęzie „strategiczne” przemysłu jak energetykę, czy też przemysł zbrojeniowy. Oczywiście wskazując, iż należy zachować polski charakter własności. Organizacje katolicko-narodowe w różnym stopniu
akceptują wolny rynek, najbardziej zdecydowanie za liberalizmem opowiadał się Ruch
Narodowo-Liberalny, natomiast najbardziej
lewicowe poglądy gospodarcze głosiło Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”, które koncentrowało się w swoim programie na zabezpieczeniu socjalnym obywateli. SN „Ojczyzna”
określało się jako partia „ani prawicowa, ani
lewicowa”. Odwoływało się także do encykliki Jana Pawła II Sollicitudi rei socialis wyrażającej się krytycznie o liberalizmie i komunizmie. Odmienny program gospodarczy
głosi Narodowe Odrodzenie Polski, które
opowiada się za dystrybucjonizmem, którego propagatorem był G. K. Chesterton, zwolennik upowszechnienia własności, a także
oparcia gospodarki na korporacjach mających rozładowywać napięcia na linii pracodawca-pracobiorca.
Oczywiście formacje katolicko-narodowych w swoich enuncjacjach dotyczących
ustroju gospodarczego odwołują się do nauki
społecznej Kościoła, często powołując się na
encyklik Leona XIII, Piusa XI, Jana Pawła II.
Czwarty rozdział nosi tytuł: „Poglądy na
oczekiwane miejsce i rolę religii oraz Kościoła katolickiego we współczesnym świecie
i Polsce”. Ugrupowania narodowe uznając
znamienną rolę Kościoła w budowie świado-

mości narodowej Polaków, zwracają uwagę
na szczególne miejsce religii katolickiej w życiu narodu. Uznając wiarę za fundament życia zbiorowego, zwracają uwagę na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa mogące zagrozić według nich istnieniu Kościoła. Z tego względu negatywnie zapatrują się na rolę
masonerii w dziejach, z podejrzliwością patrzą na wszelkie ruchy New Age, które, według nich, niosą treści panteistyczne. Powoduje to, że organizacje narodowe przychylnie
patrzą na katolicyzm tzw. ludowy. Niektóre ze
stronnictw politycznych, takich jak Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”, a w szczególności Narodowe Odrodzenie Polski kontestują
reformy wprowadzone przez Sobór Watykański II. W publicystyce tych stronnictw pojawiają się artykuły na temat tradycjonalistycznego Bractwa Piusa X, czy jak w przypadku
NOP, również grup, które zerwały wszelkie
kontakty ze Stolicą Apostolską – czyli Sedewakantystów. Interesująca jest analiza Strutyńskiego dotycząca Młodzieży Wszechpolskiej. Rozpatrując poglądy tego stowarzyszenia na miejsce religii w współczesnym świecie, Autor książki zauważył, iż: „Niezwykle
ważną rolę w procesie formacji religijnej prezentowanej na łamach periodyków MW zajmuje twórczość założyciela Opus Dei, prałata Escrivy”6. Wszechpolscy opowiadając się
za tradycyjnym modelem katolicyzmu, jednocześnie podkreślają „posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej”.
Ostatni rozdział zatytułowany: „Poglądy
historiozoﬁczne i ich katolickie inspiracje”
omawia spojrzenie nurtu narodowego na
sens dziejów. Jak pisze krakowski badacz:
6

Ibidem, s. 352.
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„Współczesny obóz narodowy w mniejszym
stopniu podejmuje kwestie historiozoﬁczne,
odnosząc je wyłącznie do przeszłości”7. Najwięcej miejsca w tych rozważaniach zajmują koncepcje historiozoﬁczne Feliksa Koniecznego. Nie ma zaś praktycznie odwołań
do bardzo często komentowanego przed
wojną w środowiskach narodowych autora
książki Nowe średniowiecze – Mikołaja Bierdiajewa, czy też Oswalda Spenglera, a także
autorów współczesnych jak Samuela Huntingtona.
Maciej Strutyński w swej dysertacji przeprowadził znaczną kwerendę, docierając
również do efemerycznych pism współczesnego obozu narodowego. Książka jest przejrzyście napisana, oddziela poglądy poszczególnych partii i stowarzyszeń, co pozwala
czytelnikowi z łatwością uchwycić wątki
z myśli politycznej omawianych organizacji.
Autor jednoznacznie wskazał na dużą ilość
inspiracji katolickich pojawiających się
w enuncjacjach tychże organizacji. Uchwycił również różnice programowe, jakie istniały w ugrupowaniach opcji katolicko-narodowej, które to powodują, iż nie można
omawiając te organizacje stosować uproszczeń, czy też uogólnień, gdyż środowisko narodowo-katolickie w Polsce, mimo sporej
ilości cech podobnych, posiadało, a prawdopodobnie i posiada, wiele znamion odmienności. Praca Strutyńskiego stanowi także
pendent do rozważań prof. Bogumiła Grotta, który w swoich badaniach przeprowadził
analizę powiązań pomiędzy polską myślą
narodowej a religią w II RP.
 Patryk Tomaszewski
7

Ibidem, s. 382.
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Daniel Beauvois, Trójkąt ukraiński.
Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu
i Kijowszczyźnie 1793–1914, z języka
francuskiego przełożył Krzysztof
Rutkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2005, ss. 813.
Urodzony w 1938 r. na północy Francji
autor należy do najbardziej zasłużonych i zarazem kompetentnych (co przecież nie zawsze idzie z sobą w parze) współczesnych
zachodnich badaczy dziejów Polski między
przedrozbiorową i międzywojenną Rzeczpospolitą a ściślej obszaru jej Kresów wschodnich w wymiarze etnicznym i socjalnym. Jest
nie – jak to często bywa – pisarzem spoglądającym z lotu ptaka, ale gruntownym znawcą archiwaliów, formułującym oryginalne
oceny w oparciu o imponujące kwerendy
w zbiorach rękopiśmiennych (Kijów, Leningrad, Winnica i Żytomierz, Wilno, Warszawa,
Kraków i Wrocław a także Paryż – tu głównie memuarystyka) oraz istniejącą wielojęzyczną literaturę. Cieszy się zasłużonym
uznaniem, czego wyrazem jest członkostwo
zagraniczne Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie (podobną godnością obdarowała go Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie),
doktoraty honoris causa uniwersytetów
Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego a także Order Zasługi RP (Krzyż Oﬁcerski). Utrzymuje stałe kontakty z polskim
środowiskiem historycznym, był w latach
1969–1972 dyrektorem stołecznego Ośrodka Kultury Francuskiej.
Swój trwały kontakt z historyczną Polską
(w swym dorobku posiada też zarys jej dziejów, opublikowany po francusku) rozpoczął
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od Litwy w jej dawnym kształcie, czego owocem stała się dwutomowa rozprawa na temat
oświaty na „ziemiach zabranych”, czyli w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w okresie przed powstaniem listopadowym (Lumières et Société en Europe de l’Est.
L’Université de Vilna et les écoles polonaises
de l’Empire russe 1803–1832. Lille – Paris
1977), wydana małą, ale staranną poligraﬁą
a po czternastu latach udostępniona również
w przekładzie szerszemu kręgowi polskich
czytelników (Lublin 1991). Autor świeżym
okiem, spojrzeniem znad Sekwany, przeanalizował sprawy oceniane w naszym kraju
przez romantyczny pryzmat świata ﬁlomatów, zweryﬁkował niejedną ocenę i skierował swą uwagę na mitologię polskich Kresów, kwestionując w pewnym momencie to
pojęcie w rzeczywistości dziejowej i odsyłając je wyłącznie do świata fantazji literackiej.
Dało to początek jego systematycznym –
wieloletnim – badaniom tym razem nad południowo-wschodnimi, a więc ukraińskimi
ziemiami szlacheckiej niegdyś Rzeczypospolitej, konkretnie nad trzema ówczesnymi guberniami imperium Romanowów: wołyńską,
podolską i kijowską.
Zaczął D. Beauvois „od środka”, od okresu
międzypowstaniowego, pisząc książkę Le
Noble, le Serf et le Revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainnienes 1831–1863 (Paris 1985), która niemal
natychmiast – i to w dwóch nakładach: 1987
i 1988 – ukazała się w przekładzie Ewy
i Krzysztofa Rutkowskich jako tom 425 Biblioteki »Kultury», pod nieco zmienionym,
bardziej przemawiającym (do czytelnika nad
Wisłą, ale i tego z emigracji) tytułem: Polacy
na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na

Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie (Paryż
1987 i 1978). Zaczął od nieco sparafrazowanego znanego cytatu z Juliusza Słowackiego:
„Za panowania króla Stanisława // mieszkał
ubogi szlachcic na Podolu” – by zaraz pozostawić tak bliski Sarmatom sentyment na
boku i bezlitośnie znegliżować egoizm kresowej arystokracji i bogatego ziemiaństwa,
które ręka w rękę z administracją carską
przyczyniły się do deklasacji szaraczków.
Dość, że w ciągu trzydziestolecia liczba
szlachty wielokrotnie zmalała – do ⁄ (prawobrzeżna Ukraina) a nawet ⁄ (Podole).
Pretekstem był udział w powstaniu listopadowym. Zatracała w ciągu jednego pokolenia poczucie związku z polskością, degradacja społeczna stanowiła wstęp do pełnej rusyﬁkacji. Wiedza oparta o archiwalia znajdowała wsparcie w opiniach prawda, że nielicznych – współczesnych, takich jak Józef Ignacy Kraszewski, który nie widział dla siebie
miejsca na Wołyniu i z kilkuletnim przystankiem w Warszawie przeniósł się w 1861 r. na
stałe do Drezna.
Dla historyków polskich była to istna terra incognita a przynajmniej odwrotna strona sentymentalnego medalu. Badania Francuza spotkały się z uznaniem, nawet jeśli pobudzały do polemiki. On zaś nie zwlekając
przystąpił do studiów nad kolejnym okresem, zamkniętym upadkiem powstania
styczniowego i wybuchem pierwszej wojny
światowej. Następna książka (La bataille de
la terre en Ukraine1863–1914. Les Polonais
et les conﬂicts socio-ethniques, Lille 1993)
pod tym samym tytułem i w tym samym
przekładzie została szybko udostępniona,
tym razem w kraju, gdzie już nie istniała
cenzura (Walka o ziemię. Szlachta polska na
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Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem
a ludem ukraińskim 1863–1914 (Sejny 1996).
I tym razem wyniki uderzały w obiegową romantyczną wizję kresową.
Autor tymczasem, świadom luki w obrazie przemian dokonujących się między 1795
(1772) a 1914 r., postanowił na koniec sięgnąć do najwcześniejszego okresu, od upadku Rzeczypospolitej do pierwszego z wielkich powstań narodowych (1830). Przeprowadził nowe kwerendy w Petersburgu, gdzie
Państwowe Archiwum Historyczne było „oﬁcjalnie zamknięte, ale cudem dla niego otwarte” (s. 24). Nowe praca (Pouvoir russe et
noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830. Paris 2003) nie została przetłumaczona w osobnym – jak poprzednie – wydaniu, ale doczekało się przekładu w obejmującym całą trylogię tu prezentowanym dziele. Zostało ono
ujednolicone, tworząc zwartą całość, podzieloną na trzy części: I. „Okres przedlistopadowy”, s. 33–256; II. „Okres międzypowstaniowy”, s. 257–473; III. „Okres postyczniowy”,
s. 475–731. Wykład łączy cechy dzieła naukowego z komunikatywną formą, w tym żywymi tytułami rozdziałów. Na przykład w części pierwszej: I. „Dokąd się nie pójdzie i gdzie
powrócić trzeba (Zbyt głośne przykłady akceptacji rozbiorów; Tło historyczne; Stan badań o szlachcie)”; II. „Co począć z „herbową
gołotą”?; III. „Polskie ziemiaństwo pod okiem
Petersburga”; IV. „Klejnot albo/i wykształcenie” (tu podrozdziały: „Naród szlachecki, tożsamość polska, poddaństwo rosyjskie”; „Szkołu na Ukrainie i szlachecki paternalizm”;
„Szkoły szlacheckie: otwarcie czy impas?”
Każdą część kończy podsumowanie, całość zaś – opatrzoną w streszczenie rosyjskie, bibliografię oraz indeksy osobowy
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i geograﬁczny – zwięzłe Zakończenie, w którym czytamy: „Tym, którzy z tych ziem zrobili obszar magicznej przeszłości, odbudowania wspaniałej świetności i znaleźli w niej
korzenie wymarzonej wielkości, postarałem
się przedstawić obraz społeczeństwa pełnego sprzeczności zrekonstruowany nie na
podstawie literackich metafor, lecz jedynie
w oparciu o dokumenty archiwalne. Odczarowanie pewnej pseudohistorii uważam za
najpilniejszą potrzebę historyków Europy
Środkowo-Wschodniej.”
W bogatej dokumentacji spotykamy niewiele usterek. Dzieło starannie wydane,
z pewnością winien przestudiować badacz
wieku XIX a zwłaszcza autorzy syntezy narodowych dziejów, i to nie tylko Polski. Polecić je należy m.in. tym, którzy spoglądają
na Kresy przez pryzmat legend i sensacji, jak
(świetnie napisana przez Iwonę Węgrzyn dysertacja doktorska): Polskie piekło. Literackie
biograﬁe zdrajców targowickich: Stanisława
Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego (Kraków 2005). Warto też przy okazji sięgnąć do
rozmowy z Danielem Beauvois (tytuł wymowny: Kiedy koniec Kresów?) w książce
Wiele twarzy Ukrainy (Lublin 2005) a także
do wywiadu z tym pełnym publicystycznego temperamentu badaczem (R. Januszkiewicz i J. Strękowski, Polska w oczach cudzych,
Wrocław 2003, s. 45–87), który zwalczając
jedne mity (?), inne sam tworzy lub im ulega… (zob. moje omówienie tej książki, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 240). Ale takie
jest prawo wybitnego badacza, zwłaszcza
wówczas, kiedy dominuje w nim temperament publicystyczny. Nie brakuje go też
w znakomitym dziele o Trójkącie ukraiń-
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skim, którego tytułowymi bohaterami są polska szlachta, rosyjski carat oraz miejscowy
lud kojarzony przede wszystkim z drugim
członem nagłówka. Ciąg dalszy dopisały,
zwłaszcza na Wołyniu, pierwsza a przede
wszystkim druga wojny światowe.
 Marceli Kosman

Danuta Płygawko, Polonia Devastata.
Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski
(1914–1918), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 294; eadem,
Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Rhytmos, Poznań 2005, ss. 119.
Pierwsza wojna światowa, zanim po latach zasłużyła na tę nazwę, po drodze mianowana wielką wojną europejską, zamiast
w zamierzeniach agresorów błyskawicznej
trwać miała z górą cztery lata. Wkrótce po jej
wywołaniu państwa centralne opanowały
całość ziem dawnej Rzeczypospolitej, zajmując w 1914 r. Królestwo Polskie a w następnym dawne Wielkie Księstwo Litewskie czyli – jak nazywał zaborca z Petersburga – zachodnie gubernie Cesarstwa Rosyjskiego
wraz z historyczną stolicą, Wilnem oraz wyrastającym powoli na centrum rodzącej się
Białorusi Mińskiem (Litewskim). Po drodze
zwłaszcza Prusacy grabili i niszczyli wszystko, już w pierwszych dniach po przekroczeniu granicy barbarzyńsko zbombardowali
Kalisz nie szczędząc ludności cywilnej; mieli jednak wzorzec w Rosjanach, którzy wycofując się z – jak nazywali w okresie popowstaniowym Królestwo Kongresowe – kraju
nadwiślańskiego (privislenskij kraj), pozostawiali po sobie w nim zgliszcza i pustynię,

niszczyli przed żniwami dojrzewające zboże
na pniu, demontowali fabryki i wywozili
wraz z robotnikami na wschód, pozostałą
ludność pozbawiali zapasów żywności. A był
to – trzeba pamiętać – sojusznik mocarstw
zachodnich w ramach ententy. Nic dziwnego, że sytuacja pozbawionego od ponad stulecia niepodległości narodu (ze zrozumiałych względów obronną ręką wyszedł stosunkowo zamożny zabór pruski a po części
również austriacki) w rozgrabianym przez
uczestników zwalczających się bloków wojskowych kraju w krótkim czasie stała się tragiczna. Spotkało się to z reakcją ze strony
licznej Polonii, tej dawnej (zwłaszcza amerykańskiej a w Europie – szwajcarskiej) i całkiem świeżej, którą reprezentowali wychodźcy z zaboru rosyjskiego, wśród których
ugruntowanym autorytetem na świecie cieszył się Henryk Sienkiewicz, od kilku lat
(1905) opromieniony sławą laureata literackiej nagrody Nobla.
Postać znakomitego powieściopisarza stała się punktem wyjścia do wieloletnich badań poznańskiej historyczki Danuty Płygawko, uczennicy wielbiciela jego twórczości,
czołowego znawcy dziejów polskich i europejskich drugiej połowy XIX wieku i czasów
międzywojennych, profesora Janusza Pajewskiego (wystarczy sięgnąć do jego pięknie
napisanych wspomnień pt. Przeszłość z bliska, Warszawa 1983, rozdział „Mój Sienkiewicz”, s. 215–224; wyd. 2: „Poza wczoraj”, Poznań 1992, s. 226–235). Pod jego kierunkiem
przygotowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza opublikowaną przed dwudziestu
laty rozprawę doktorską (pt. Sienkiewicz
w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla
Polski podczas pierwszej wojny światowej,
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Poznań 1986). Skoncentrowała więc uwagę
na patriotyczno-charytatywnej działalności
artysty u schyłku jego działalności, na krótko przed śmiercią, która wyprzedziła odzyskanie upragnionej przez niego niepodległości. Oszczędziła mu też goryczy, jakiej świadkami byli wielcy patrioci tuż po odzyskaniu
państwowości a jeden z nich zaprzyjaźniony
z twórcą Trylogii Gabriel Narutowicz – również tragiczną oﬁarą.
Akcja charytatywna, do której przystąpiono w kraju i za granicą już w drugiej połowie 1914 r., szła w parze z intensywnym propagowaniem sprawy polskiej z myślą o likwidacji po zakończeniu wojny kordonów
zaborczych i przywróceniu do życia Rzeczypospolitej. Autorka podzieliła wykład na
sześć rozdziałów, w których kolejno przedstawiła skutki wojny dla ziem polskich (szła
tu śladami Promotora, zawartymi w dziełach
Odbudowa państwa polskiego 1914–1918.
Warszawa 1978; Pierwsza wojna światowa
1914–1918, Warszawa 1991) oraz akcje ratunkowe podejmowane w kraju, scharakteryzowała Polonię szwajcarską z lat 1914–
–1918 (mogła tu sięgnąć m.in. do książki
swego Mistrza: Wokół sprawy polskiej. Paryż–Lozanna–Londyn 1914–1918, Warszawa 1970), by przejść do wyników dociekań
własnych opartych na kwerendach archiwalnych a dotyczących stworzonego pod patronatem polskiego Noblisty oraz Ignacego Paderewskiego w Vevey Komitetu Generalnego Pomocy Polakom, kolejno analizując jego
działalność (III), współpracę z organizacjami ratunkowymi w kraju (IV), ﬁlie w Paryżu, Londynie, Skandynawii oraz obu Amerykach (V) i wreszcie subtelne powiązania
między ﬁlantropią a polityką. Finałem ich
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stała się krytyka Sienkiewicza tzw. protestu
lozańskiego i Naczelnego Komitetu Narodowego, co legło u podstaw jego zgonu.
Sienkiewicz oraz akcja charytatywna – te
dwa tematy stały się odtąd przedmiotem badań Danuty Płygawko, która systematycznie
poszerzała i pogłębiała podstawę źródłową,
obejmując swym zainteresowaniem kolejne
zbiory archiwalne w Europie oraz Stanach
Zjednoczonych. Znalazło to odbicie w artykułach naukowych oraz kolejnych monograﬁach. Z reguły stanowiły one rozwinięcie haseł wysuniętych szkicowo we wcześniejszych
pracach. Ale kierunek dociekań zasygnalizowała znacznie wcześniej, w księdze pamiątkowej ku czci Witolda Jakóbczyka (Rola
Wielkopolski w dziejach narodu polskiego,
Poznań 1979) rozprawką na temat Działalności Poznańskiego Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu (1915–1918).
Ważne miejsce w dorobku Autorki zajęła
kolejna książka: Prusy i Polska. Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907–1909), Poznań
1994 – dedykowana twórcy Muzeum Literackiego tego artysty w stolicy Wielkopolski,
Ignacemu Mosiowi. Dotyczy ona tematu niezmiernie ważnego dla kultury politycznej
w przededniu odzyskania niepodległości,
w latach zaostrzonej walki między dążącym
do bezwzględnej germanizacji Wielkiego
Księstwa Poznańskiego pruskim zaborcą
a prowadzącym legalnymi metodami walkę
obronną społeczeństwem polskim. Miało
ono na szczęście świadomość, że stanowi
jedno z ogniw w silnym łańcuchu patriotycznym pod wszystkimi zaborami oraz na
wychodźstwie, złączonym wspólną myślą
o sprawie narodowej i dążeniu do odzyskania państwowości. Sienkiewicz od lat był
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uczulony na potrzebę walki z zaborcą, ważną rolę odegrały tu jego dawniejsze nowele
(Za chlebem, Bartek Zwycięzca) a całkiem
świeżo wielka epopeja historyczna – Krzyżacy a także (pośrednio) Quo vadis? Dał się
poznać z odpowiedzi na ankietę o Bismarcku, stosunku do pacyﬁstycznego apelu baronowej Berty von Suttner, głosu w obronie
dzieci wrzesińskich a zwłaszcza z Listu otwartego do Jego Cesarskiej Mości Wilhelma II, króla pruskiego opublikowanego na
łamach prasy zachodniej dnia 23 listopada
1906 r. a nazajutrz również w krakowskim
„Czasie”. Aktywnie uczestniczył też w przygotowaniach do obchodów 500-lecia bitwy
pod Grunwaldem na terenie Galicji. Nic
więc dziwnego, że kiedy w odpowiedzi na
pruską ustawę wywłaszczeniową z 1908 r.,
stanowiącą zagrożenie dla polskiego stanu
posiadania w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich, Agence Polonaise de Presse w Paryżu w porozumieniu
z lwowską Radą Narodową ogłosiła skierowaną do wybitnych osobistości świata polityki i kultury ankietę na temat antypolskich poczynań Berlina, poproszono pod
koniec 1907 r. Sienkiewicza o objęcie protektoratu nad tą inicjatywą i napisanie stosownej odezwy. Odpowiedziały 254 osoby
a otrzymane teksty opublikowano w książce pt. Prusse et Pologne (1909), która wywarła silne wrażenie na europejskiej opinii
publicznej w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Zachowana w czołowych bibliotekach , dzięki analizie przeprowadzonej przez Danutę Płygawko została
ona przypomniana i wprowadzona do obiegu naukowego w kręgu historyków, politologów i literaturoznawców.

Rozwinięcie tematu podjętego przez autorkę Sienkiewicza w Szwajcarii w postaci
kolejnej monograﬁi stało się możliwe po siedemnastu latach dzięki badaniom przeprowadzonym w USA (Polski Instytut Naukowy
Biblioteki Publicznej oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku a zwłaszcza Polskie Muzeum w Ameryce – Chicago), gdzie
zachowała się bogata korespondencja z Komitetem w Vevey, co zrekompensowało braki w zbiorach tej instytucji, które uległy zagładzie w czasie drugiej wojny światowej
wraz ze zbiorami sprowadzonymi wcześniej
do kraju z Raperswilu. Pomocne okazały się
też materiały w archiwach krajowych (Warszawa, Kraków). Tytuł został zainspirowany
przez wybity pod koniec 1915 r. przez Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie medal
pamiątkowy (wersje srebrna i żelazna) na
awersie z płaskorzeźbą przedstawiającą trójkę nędzarzy obdarowywanych przez ponadnaturalnych rozmiarów postać oraz napisem
u dołu Polonia devastata 1915 a w otoku: panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
zaś na rewersie podobizny Adama Stefana
Sapiehy, Henryka Sienkiewicza i Ignacego
Paderewskiego wraz z ich nazwiskami.
Dwa pierwsze rozdziały nawiązują do
struktury pierwszej monograﬁi, dotyczą bowiem sytuacji ziem polskich podczas wielkiej wojny oraz zawierają charakterystykę
Polonii szwajcarskiej i – ze względu na tematykę wykładu – amerykańskiej. Specjalną uwagę poświęciła Autorka skutecznej misji wielkiego pianisty, pośrednika między rodakami (zresztą nie tylko) na Starym i Nowym Kontynencie. Rozdział III zawiera pogłębioną w stosunku do Sienkiewicza w Szwajcarii analizę rywalizacji między Vevey i Na-
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czelnym Komitetem Narodowym, ukazuje
w rzeczywistych a nie baśniowych wymiarach dążenia ówczesnych Polaków do odzyskania państwowości, także krótkowzroczność polityczną i małostkowość niektórych
postaci z narodowego świecznika. Bardziej
optymistyczny wydźwięk ma zarysowany
następnie (IV) obraz współdziałania między
Komitetem Sienkiewicza PCKR (Polskim
Centralnym Komitetem Ratunkowym, także na arenie międzynarodowej, gdzie konieczne były działania mające na celu zniesienie angielskiej blokady na materialne
dary (żywność, odzież) przekazywane zza
Oceanu do ojczyzny. Osobne miejsce (V)
zajęła kwestia udziału Amerykanów (Fundacja Rockefellera oraz Czerwony Krzyż)
w pracach koordynowanych przez tamtejszą
Polonię i Vevey. Ku syntezie zmierza rozdział VI, zawierający solidnie udokumentowaną – w oparciu o drukowane sprawozdania – próbę zbilansowania wyników kilkuletniej działalności charytatywnej.
Miała ona też trudne do przecenienia znaczenie propagandowe, organizatorzy akcji
starali się bowiem uzmysłowić światu, jak
wygląda owa Polonia devastata i kto za zniszczenia ponosi bezpośrednią odpowiedzialność. Magnesem a zarazem gwarancją odpowiedzialności za prezentowane materiały
(a przecież strona przeciwna nie pozostawała bezczynna!) były nazwiska Sienkiewicza
i Paderewskiego. Pierwszy z nich w porywającej odezwie pisał: „Nasz kraj, siedem razy
rozleglejszy niż ojczyzna owego bohaterskiego drobnego narodu (miał na myśli Belgię,
która najpierwsza padła oﬁarą niemieckiej
agresji – M. K.), został zdeptany i zniszczony przez niezliczone armie. Synowie nasi
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zmuszeni walczyć w szeregach trzech wojsk
nieprzyjacielskich, rzucają się przeciwko sobie w straszliwych bojach bratobójczych.
Ogień zniszczył nasze miasta i nasze wsi od
brzegów Niemna do szczytów Karpat.”
I dalej w sugestywnej artystycznej wizji
syntetycznie ukazał bezmiar nieszczęść,
szczegółową dokumentację pozostawiając
wybitnemu historykowi, który w tym samym czasie, dnia 15 lutego 1915 r. opracował naukowe studium, jakim był podzielony
na trzy części Apel Komitetu Narodowego.
Szymon Askenazy – bo o nim mowa –
w pierwszej z nich scharakteryzował przebieg wydarzeń wojennych oraz ich skutki dla
ludności cywilnej, drugą poświęcił Królestwu Polskiemu, trzecią Galicji.
Odezwę ﬁrmował Komitet, została zaś
ona opublikowana w języku francuskim.
Sienkiewicz ze względów taktycznych konsekwentnie opowiadał się za apolitycznością
Komitetu, unikaniem angażowania się po
którejś ze stron walczących. Nie wszyscy
członkowie tego gremium byli jednak identycznego zdania. W wydanych po latach
(1932) wspomnieniach wybitny przedstawiciel ówczesnej Polonii berlińskiej, Karol
Rose, pisał: „Pod tym względem (intrygi,
walki podjazdowe – M. K.) Komitet w Vevey,
jakkolwiek złożony z tylu wybitnych ludzi,
wykazywał jakoś – nie zawsze ale często –
owe rysy. Cechujące niestety naturę polską,
zwłaszcza na obczyźnie. Górował atoli w tej
atmosferze bezapelacyjnie i trzymał się coraz bardziej na uboczu od wszelkich intryg
i konﬂiktów prawdziwie olimpijski – Henryk Sienkiewicz”.
Pomoc z Ameryki napływała głównie
w końcowej fazie wojny i po jej zakończeniu,

240

Recenzje

kiedy jej czołowy organizator, Ignacy Paderewski, zajmował stanowisko premiera odrodzonej Rzeczypospolitej. Komitet z Vevey
funkcjonował do czerwca 1919 r., kiedy również inni jego członkowie powrócili do kraju. Udział ﬁnansowy ze Stanów Zjednoczonych na ogólną sumę niemal 16 milionów
franków szwajcarskich w pierwszych dwóch
latach (styczeń 1915 – marzec 1917) wyniósł
ponad 50%, zaś w następnych (do czerwca
1919) pochodził stamtąd niemal w całości.
Wsparcie było niemal w połowie przeznaczone dla okupowanych przez Niemców
i Austriaków ziem Królestwa Polskiego
a w 20% dla Galicji, korzystała też z niego
historyczna Litwa, uchodźcy w Rosji i w innych krajach.
O pomocy dla Litwy szerzej pisze Autorka
w osobnym artykule opublikowanym w VI tomie pracy zbiorowej Kultura polityczna w Polsce (Poznań 2006), zaś zasygnalizowana w Polonii… (IV 3, s. 169–171) kolekta pod patronatem papieża Benedykta XV z 21 listopada
1915 r. została zaprezentowana w jej 90-lecie
osobną publikacją książkową. Podzielona na
pięć rozdziałów, przypomina ona wyniki
wcześniejszych badań (I. „Ziemie polskie
w pierwszych latach wielkiej wojny”, s. 11–25;
II. „Akcja pomocy dla ludności Królestwa Polskiego i Galicji 1914–1915”, s. 26–41) uzupełniając wcześniejszą faktograﬁę nowymi materiałami, by następnie przejść do tematu zasadniczego w ujęciu ogólnym (III. „Echa
spraw polskich we Włoszech”, s. 42–57)
i szczegółowym (IV. „Przygotowania do papieskiej kolekty dla Polski”, s. 58–74; V. „Bilans
papieskiej kolekty dla Polski”, s. 75–84).
Kolekta papieska przyniosła około 4 milionów franków szwajcarskich (tym razem

prym wiodły diecezje w Niemczech, skąd
pochodziło ponad 30% składek, z USA 17%,
z siedmiu polskich diecezji 13%, z Irlandii
8%), w wykazie ﬁgurują obok państw europejskich i z nowego kontynentu m.in. Indie,
Japonia, diecezje w Afryce, Nowej Gwinei, na
Tahiti. Ale zasadnicze znaczenie miał nie tylko ﬁnansowy, lecz bodaj przede wszystkim
propagandowy wydźwięk inicjatywy ﬁrmowanej przez Stolicę Apostolską – poprzez korespondencję z biskupami a następnie apel
odczytany z ambon w świecie katolickim.
Również on okazał się wielce przydatny
w trakcie przygotowań do zmiany mapy politycznej Europy po oczekiwanym z niecierpliwością zakończeniu wielkiej wojny.
Na uwagę zasługują obszerne aneksy
w omówionych pracach (tabelaryczne zestawienia wyników zbiórek, korespondencja ich
uczestników w oryginałach i przekładach na
język polski itd.), starannie sporządzone
indeksy oraz streszczenia w językach obcych – angielskim, francuskim, niemieckim
a w Benedykcie XV… obok pierwszego z nich
również po włosku. Należy też zauważyć, że
autorka nie zapomina o tych wszystkich,
z których pomocy w kraju, Europie i za oceanem korzystała, zwłaszcza o swoim Mistrzu
Januszu Pajewskim i późniejszym patronie
naukowym, Antonim Czubińskim, który –
podobnie jak poprzedni – odszedł ze świata,
zanim ukazała się Polonia devastata.
Wieloletnie dociekania Danuty Płygawko
stanowią istotny wkład nie tylko do sienkiewiczologii, ale do badań nad umacnianiem
się integracji europejskiej w toku wielkich
konﬂiktów militarnych a zwłaszcza do studiów nad kulturą polityczną. A ponieważ
znajdują się in statu nascendi, można żywić
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nadzieję (umacnia ją wspomniane studium
o kolekcie na Litwie, przygotowane przez
Autorkę do tomu, którego mam przyjemność
być redaktorem, i to w niemałym trudzie ze
względu na różne niespodziewane przeszkody, za co chciałbym specjalnie jej podziękować), że zaowocują jeszcze kolejnymi publikacjami.
 Marceli Kosman

Janusz Skoczylas, Marek Żyromski,
Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji
europejskiej, Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2005, ss. 178.
Książka autorstwa Janusza Skoczylasa
i Marka Żyromskiego, pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, stanowi interesujący przykład
połączenia dwóch, traktowanych zazwyczaj
jako nie do końca powiązanych, dziedzin –
geologii i nauk politycznych. Sam temat
książki prowokuje niejako do interdyscyplinarnego potraktowania kwestii rytów władzy utrwalanych w kamieniu. Skała, jako
twardy materiał organiczny w odróżnieniu
choćby od tabliczek glinianych, papieru, papirusu czy sznureczków pisma kipu, jest tym
nośnikiem, który potraﬁ przetrwać wiele tysiącleci nawet w niesprzyjających warunkach. Stąd oczywiste zainteresowanie nią
przejawiane przez współczesnego antropologa, socjologa, historyka, czy – tak jak w niniejszym przypadku – politologa i geologa.
Interdyscyplinarne podejście do wytworów kulturowych i zjawisk życia społeczno-politycznego jest – jak zaznaczono – rzadkie. Niezwykle rzadkie jest natomiast połą-
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czenie dwóch dziedzin tak odległych – na
pierwszy rzut oka – jak geologia i politologia. Czytelnik otrzymuje w związku z tym
książkę o ładunku teoretyczno-analitycznym
ograniczoną nie tylko do jednego pola. Ujęcie takie stanowi tym samym interesujące
uzupełnienie omawianych kwestii i wielowątkowy ich ogląd. Wynika stąd – zakładany w całej pracy – oczywisty postulat łączenia pól badawczych tam, gdzie łączenie to
przynieść może wymierne naukowe korzyści. Tak też bez wątpienia dzieje się w przypadku omawianej tu pozycji Skoczylasa i Żyromskiego.
Treścią książki są rozważania nad problematyką kamienia i tego, co człowiek jest
w stanie z niego wytworzyć (rzeźby, kolumny, łuki triumfalne, budowle o przeznaczeniu sakralnym i publicznym) w kontekście
życia politycznego Antyku czasów rzymskich. Rozdział 1 opowiada o kwestiach związanych z materiałem kamiennym oraz o jego właściwościach ﬁzycznych i chemicznych
(kamienie i skały). Rozdział 2. wprowadza
czytelnika w zależności pomiędzy problematyką władzy politycznej a jej legitymizacją –
w kontekście teoretycznym (koncepcje m.in.
Maxa Webera, Talcotta Parsonsa oraz Roberta Dahla). W części 3. autorzy przedstawiają
kwestie symboli oraz symbolicznego funkcjonowania władzy politycznej – zwłaszcza
w odniesieniu do ich manifestacji utrwalonych w kamieniu. Wydaje się, iż to właśnie
ten rozdział stanowi główny ośrodek ciężkości omawianego wydawnictwa – symbole
stanowią wszak podstawę nie tylko rytuałów
politycznych, ale i naszego życia jako pewnej
złożonej całości, czego najistotniejszym wyrazem jest ludzki język. W rozdziałach 4. i 5.
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autorzy wskazują na zastosowania materiału kamiennego w starożytnym Rzymie
i przedstawiają konkretne przykłady budowli wykonanych z tego materiału, takie jak:
mauzoleum Hadriana, łuki triumfalne, weneckie rzeźby tetrarchów, Panteon czy posąg
Augusta z Prima Porta.
O pierwszej zalecie omawianej tu książki
była już mowa we wstępie. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej – jest udatnym
połączeniem dwóch pól badawczych, pracą
w pełnym tego słowa znaczeniu interdyscyplinarną. Otrzymujemy tu polifoniczny –
rozpisany na głosy geologa i politologa –
przyczynek do zrozumienia istoty władzy.
Władza państwowa bowiem – by skutecznie
realizować zadania władcze – musi być widzialna i weryﬁkowalna dla szerokich mas
poddanych. Bez symboliki siły władca i elita polityczna z nim związana nie może funkcjonować. Reprodukcja systemu dominacji
i hegemonii w polityce odbywa się za pomocą symboli – uwaga ta odnosi się do czasów
tak współczesnych, jak i antycznych. Co
oczywiste, zmieniają się nośniki symboliki
władzy – dziś przede wszystkim jest to szeroko pojmowany system mediów elektronicznych, w czasach Antyku były to informacje i ryty zapisane w najtrwalszym znanym
ówczesnym ludziom materiale, a więc – skale i obrabianym przez człowieka kamieniu.
Druga zaleta książki to zwrócenie uwagi
na problematykę, która naukom politycznym zazwyczaj wymyka się w rozważaniach.
Dzięki Symbolice kamienia… widzimy, że
symboliczna reprodukcja władzy dokonywana jest w materialny sposób. Twardy skalny
materiał – obrobiony na rozkaz władcy (pa-

miętać trzeba, że często pociągało to za sobą
liczne oﬁary w ludziach) – jest nośnikiem
władczych decyzji. Obserwowany z czasowej
perspektywy daje współczesnym pojęcie
o funkcjonowaniu antycznego systemu politycznego i pokazuje naturę władzy i jej mechanizmy. Takie budowle, jak łuki triumfalne, kolumny, panteony, rzeźby i posągi dziś
stanowią przykłady architektury antycznej,
która wrosła we współczesność. Są one niezbitym dowodem na to, że elita władzy, aby
sprawnie funkcjonować musi wskazywać
masom swoją potęgę.
W kontekście powyższych uwag dyskusyjnym wydaje się pominięcie w rozważaniach Skoczylasa i Żyromskiego problematyki związanej z utrwalanym w kamieniu
słowom. Przyznać wypada, iż podpisy i napisy na kamiennych wytworach ludzkich rąk
były zjawiskiem nie zawsze im towarzyszącym, przede wszystkim ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania. Co oczywiste,
w czasach antyku przywilej czytania i pisania ograniczał się do lepiej sytuowanych
i wykształconych warstw społeczeństwa, dlatego też słowo wyryte w kamieniu nie miało
z definicji szerszego zastosowania. Tam,
gdzie się pojawiało miało przekonywać i pozyskiwać do decyzji władczych głównie elity. Elity tym samym zamykały w budowli nacechowanej symboliką władzy własną wizję
świata i pewien przynależny im obraz rzeczywistości. Co jednak najważniejsze, dzięki
słowu wyrytemu w kamieniu klasa polityczna tamtych czasów mogła kreować rzeczywistość polityczną, a tym samym oddziaływać substancjalnie na społeczną recepcję
własnych działań, przekonując swych wykształconych obywateli, że dobrze reprezen-
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tuje ich interesy. Słowo pełni tu funkcję symbolicznej reprodukcji społecznego układu
wygodnego dla władzy i jest sposobem na
podtrzymywanie posłuszeństwa mas. Innymi słowy, spełnia ono kluczową rolę w deﬁniowaniu sytuacji zgodnie z intencjami nadawcy, a więc władzy politycznej pełniącej
swą służbę w danym okresie czasu.
Żałować należy, że ten właśnie trop nie
został w książce należycie wykorzystany.
Przynależne elitom słowo stać się bowiem
może z założenia podstawą do dalszych badań nad zwyczajami politycznymi antyku,
życiem politycznym elit, a co za tym idzie –
byłoby podstawą do ciekawych rozważań
nad problematyką kultury politycznej antycznej doby. Byłby to jednocześnie interesujący przyczynek do formułowania wniosków
natury nie tylko historycznej. Takie porównania dałyby bazę do reﬂeksji nad kulturą
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polityczną współczesności, wszak to w kontekście dnia dzisiejszego odczytujemy utrwalone w kamieniu symbole antyczne. Co istotne, to poprzez kontekst współczesny odczytują tę problematykę autorzy omawianej tu
pozycji.
Recenzowana tu książka stanowi ciekawe
wprowadzenie w tematykę symboliki władzy
politycznej utrwalonej w kamiennych budowlach oraz samym kamieniu. Symbole te,
dzięki trwałości materiału przetrwały setki
lat unaoczniając ryty i spektakle władzy, które rozgrywały się w czasach Antyku. Dzięki
pracy Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej Sokczylasa i Żyromskiego widać, że
symbolika władzy przemawia także i dzisiaj
stanowiąc swoiste – niezwykle trwałe – memento dla współczesnych.
 Marek Jeziński
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i integracji europejskiej. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz monografii pt. Samorząd terytorialny Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii
(Koszalin 2005).
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Bartłomiej Michalak – pierwszy absolwent politologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje pierwsze doświadczenia w zakresie pracy naukowej i dydaktycznej zdobył jeszcze podczas studiów jako asystent stażysta. Pracował
w Krajowym Biurze Wyborczym. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta
w Zakładzie Systemu Politycznego RP Instytutu Politologii UMK.
Piotr Perkowski – absolwent historii i filologii polskiej UG. Doktorat poświęcił funkcjonowaniu cenzury w gierkowskiej dekadzie. Zajmuje się historią Polski
po II wojnie światowej oraz historią kultury w XX w. Aktualnie prowadzi badania
poświęcone życiu prywatnemu mieszkańców Gdańska w latach 1945–1970, a także
historii kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej.

Grzegorz Radomski – ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W 1999 roku uzyskał na tejże uczelni tytuł doktora nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują najnowsze dzieje Polski. Na łamach
czasopism ogólnopolskich i regionalnych opublikował szereg artykułów poświęconych historii wychowania, polskiej myśli politycznej, a także historii regionalnej.

Henryk Składanowski – starszy wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku matury
zewnętrznej z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Agnieszka Szczudliska-Kano – (ur. w 1981 r.) w 2005 r. ukończyła studia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek:
zarządzanie i marketing; specjalność: zarządzanie kadrami. Absolwentka politologii
Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2006). Obecnie przygotowuje doktorat na
temat roli mediów w kampaniach wyborczych. Główne zainteresowania naukowe:
reklama, marketing polityczny.

Łukasz Tomczak – adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej Instytutu Politologii
i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się
działalnością polskich partii politycznych, systemami wyborczymi i samorządem
terytorialnym. Jest autorem i redaktorem kilkudziesięciu publikacji.

Witold Wojdyło – (ur. 1 IV 1947 r.) jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1973 r.). Pracę doktorską obronił
w 1981 r., a habilitacyjną w 1993 r. Tytuł profesora otrzymał w 2004 r. Pracownik
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Instytutu Politologii UMK, obecnie kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Dziekan
Wydziału Humanistycznego. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych w tym m.in.
Stanisław Grabski 1871–1949. Biografia polityczna (Toruń 2003).

Jacek Wojnicki – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku, przedmioty badawcze: przemiany systemowe w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej, systemy władz lokalnych, partie i systemy partyjne,
najważniejsze publikacje: Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia
po 1989 roku (Warszawa 2002), Samorząd lokalny w Polsce i w Europie (Pułtusk 2003),
Przeobrażenia ustrojowe w państwach postjugosłowiańskich (Pułtusk 2003), Kształtowanie się systemów wielopartyjnych w Europie Środkowowschodniej (Pułtusk 2004).

