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7 czerwca 2009 roku po raz drugi odby³y siê w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. G³osami 24,5% spo³eczeñstwa zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska uzyskuj¹c 44,43% g³osów poparcia. Drugie miejsce zajê³a partia Prawo i Sprawiedliwoœæ
otrzymuj¹c 27,4% g³osów, trzecie sojusz SLD-UP 12,34%, a czwarte PSL 7,01%. Progu wyborczego (5%) nie przekroczy³y ugrupowania: Unia Polityki Realnej 1,10%
g³osów, Samoobrona 1,46%, Polska Partia Pracy 0,70%, Libertas 1,14%, Centrolewica
2,44%, Prawica Rzeczpospolitej 1,95%, Polska Partia Socjalistyczna 0,02% oraz Naprzód Polsko 0,02% g³osów poparcia1.
Wyniki do Parlamentu Europejskiego potwierdzi³y wczeœniejsze obawy zwi¹zane
z ma³ym na skalê kraju poparciem spo³ecznym dla demokratycznej instytucji wyborów
powszechnych. Spo³eczeñstwo polskie po raz kolejny da³o w³adzy wyraŸny sygna³ braku zainteresowania sprawami publicznymi. Podczas kampanii wyborczej bardziej interesowa³o siê sprawami krajowymi, ani¿eli europejskimi, nie bez winy polityków
uto¿samia³o wybory do Parlamentu Europejskiego z krajowymi. Natomiast dla ugrupowañ politycznych nastroje spo³eczne by³y wymiernym wskaŸnikiem poparcia i sugesti¹, jak¹ taktykê nale¿y obraæ przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami prezydenckimi,
a nastêpnie samorz¹dowymi. Podobnie jak w poprzednich Eurowyborach, w trakcie
kampanii zabrak³o merytorycznej dyskusji m.in., na temat kompetencji Europarlamentu oraz rosn¹cego znaczenia tej instytucji w strukturze Unii Europejskiej. Za ma³o
zaanga¿owano równie¿ si³ i œrodków, aby zmobilizowaæ elektorat do g³osowania
i móc w koñcu w pe³ni korzystaæ z praw cz³onka Unii Europejskiej.

Przed wyborami
Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego rozpoczê³a siê w drugiej po³owie maja 2009 roku. Pocz¹tkowo w prasie polskiej pojawi³o siê niewiele informacji
na temat sylwetek kandydatów do Europarlamentu i ich pogl¹dów. W miarê zbli¿ania
siê terminu g³osowania, wybory do Parlamentu Europejskiego wzbudza³y wiêksze zainteresowanie massmediów. Coraz czêœciej dyskutowano na temat kwalifikacji i predyspozycji kandydatów. Bior¹c pod uwagê ma³e zaanga¿owanie spo³eczeñstwa
w poprzednie Eurowybory, zastanawiano siê równie¿ jak zachêciæ polski elektorat do
uczestnictwa w wyborach.
1

Zob. szerzej, www.eurowybory-2009.org.pl.

382

Adam Barabasz

RIE 3’09

31 maja, na ³amach „Myœli Polskiej” – czasopisma sympatyzuj¹cego z praw¹ czêœci¹ polskiej sceny politycznej zwrócono uwagê, ¿e Eurowybory w kraju ciesz¹ siê
ma³ym zainteresowaniem spo³eczeñstwa. Podkreœlono, ¿e podobne problemy maj¹
inne kraje UE, szczególnie z Europy Œrodkowo-Wschodniej. Publicystê tygodnika,
Zbigniewa Lipiñskiego nie dziwi³a ta sytuacja. Jego zdaniem eurodeputowani w Strasburgu nic wa¿nego nie s¹ w stanie za³atwiæ dla swoich krajów, st¹d niewielka liczba
elektoratu chce daæ im mandat wyborczy: „…O ile kilku kandydatów maj¹cych na
wzglêdzie dobro Polski wejdzie do Parlamentu Europejskiego, to z powodu struktury
i kompetencji (a w³aœciwie braku kompetencji) nic lub niewiele dla Polski bêd¹ w stanie uczyniæ”2. W dalszej czêœci artyku³u Lipiñski nazwa³ kampaniê wyborcz¹ b³azenad¹, a pojawienie siê na scenie politycznej ugrupowania „Libertas” powi¹za³ z prób¹
reaktywacji Ligi Polskich Rodzin i potrzeb¹ odrodzenia siê jej cz³onków: „interes polityczny, pomijaj¹c finansowy, zrobi na «Libertasie» przede wszystkim LPR. Inicjatywa
irlandzkiego milionera da³a Giertychowi okazjê na wydobycie LPR z niebytu, bo
w obecnym stanie nie staæ jej na rejestracjê samodzielnej listy. «A po tym manewrze
czêœæ oœrodków badania opinii publicznej dawa³o Lidze nawet 5% poparcia»”3. Na koniec artyku³u publicysta zauwa¿y³, ¿e wspólnym mianownikiem dzia³alnoœci wszystkich polskich prawicowych ugrupowañ (m.in., Libertas, Prawica RP, UPR) jest krytyka
Traktatu lizboñskiego.
W ostatni weekend maja, sprzyjaj¹ca polskiej lewicy „Trybuna”, opublikowa³a wypowiedŸ przewodnicz¹cego SLD – Grzegorza Napieralskiego otwarcie krytykuj¹cego
Mariana Krzaklewskiego, który zdecydowa³ siê startowaæ w Eurowyborach z list Platformy Obywatelskiej: „W³aœnie dziêki Marianowi Krzaklewskiemu doprowadzono
kraj na skraj bankructwa”4, zasugerowa³ szef SLD. Napieralski obarczy³ win¹ by³ego
przewodnicz¹cego AWS za nieudolne reformy z lat dziewiêædziesi¹tych i nazwa³ go
„politycznym szkodnikiem”.
24 maja w „Zielonym Sztandarze”, organie prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego pojawi³a siê rozmowa z kandydatem do Europarlamentu Eugeniuszem K³opotkiem. Jeden z najbardziej rozpoznawanych polityków PSL zauwa¿y³, ¿e jego
ugrupowaniu szczególnie zale¿y, aby w Europejskiej Partii Ludowej zasiad³a silna polska reprezentacja: „Musimy pokazywaæ, ¿e zgromadzenie, które ma wp³yw na wydatkowanie unijnych pieniêdzy decyduje o dochodach ka¿dego polskiego rolnika. Lwi¹
czêœæ unijnego bud¿etu stanowi¹ wydatki na wspóln¹ politykê roln¹… Znacz¹cy politycy w Europie chc¹ ograniczyæ wydatki dla wsi i rolnictwa… Z bud¿etu unijnego na
wieœ trafi³o 72 miliardy z³otych. Tyle mo¿na wygraæ i tyle mo¿na przegraæ”5. Na koniec
rozmowy K³opotek zasugerowa³, ¿e wierzy i¿ PSL wyborach przekroczy 10%.
20 maja we W³oszczowie, w ramach kampanii do Europarlamentu odby³o siê spotkanie kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro z PiS-owskim elektoratem.
Redagowany przez Jerzego Urbana dziennik cotygodniowy „NIE” w charakterystycz-
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Z. Lipiñski, Wyœcig do brukselskiej kasy, „Myœl Polska”, 31 maja 2009, s. 4.
Ibidem.
4
Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, „Trybuna”, 30–31 maja 2009, s. 4.
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ny dla siebie sposób zrelacjonowa³ przebieg spotkania. Jeden z dziennikarzy, Maciej
Wiœniowski w przeœmiewczej formie stara³ siê oddaæ atmosferê wizyty. Autor porówna³ meeting do koncertu, na podstawie którego mo¿na by nagraæ p³ytê d³ugograj¹c¹. Do najwa¿niejszych „utworów” zaliczy³: „rz¹d nic nie robi”, „chodŸmy na
wybory, bo inaczej tamci nas zniszcz¹”, „15 miesiêcy do bani, bo to my nie rz¹dzimy”.
Zdaniem Wiœniowskiego, w atmosferze nadchodz¹cych wyborów szczególnie dobrze
brzmia³y piosenki: „Europa to œciema, przede wszystkim Polska i Polacy” oraz „Najpierw jest siê Polakiem, a dopiero póŸniej Europejczykiem”6. Publicysta „NIE” podkreœli³, ¿e show, który da³a „gwiazda” wieczoru (Zbigniew Ziobro) by³ mo¿liwy dziêki
wsparciu innego polityka PiS-u Edgara Gosiewskiego.
Ryszard Czarnecki na ³amach tygodnika „Gazeta Polska”, przestrzega³, aby podczas kampanii wyborczej do Europarlementu prawa strona polskiej sceny politycznej
nie pope³ni³a podobnego b³êdu jak prawica hiszpañska, która miast podbijaæ serca
spo³eczeñstwa i walczyæ konsekwentnie o elektorat oddawa³a powoli przyczó³ki, a¿
w koñcu odda³a ca³¹ w³adzê w kraju socjalistom: „p³ynie z tego dobra lekcja dla Polski
i Polaków... próby zagarniêcia kolejnych pól ¿ycia spo³ecznego musz¹ napotkaæ na
zdecydowany opór ze strony prawicowych elit intelektualnych i politycznych. «Staropolska zasada jakoœ tam bêdzie nie mo¿e mieæ zastosowania»”7.
W tym samym numerze tygodnika pojawi³a siê rozmowa z kandydatem PiS-u do
Parlamentu Europejskiego – Micha³em Kamiñskim. Publicysta tygodnika, Filip Rdesiñski zapyta³ prezydenckiego ministra o to, co zaoferuje spo³eczeñstwu rodz¹ca siê
nowa formacja w Strasburgu. Eurodeputowany poprzedniej kadencji zasugerowa³, ¿e
tak jak czescy konserwatyœci i brytyjscy torysi chcia³by Europy nie biurokratycznej,
szanuj¹cej tradycjê: „chcemy dope³nienia integracji europejskiej w wymiarze wolnego
rynku, a pragniemy hamowaæ j¹ w polityce. Polska potrzebuje otwartych rynków europejskich”8.
1 czerwca „Trybuna” opublikowa³a wywiad z liderem lewicy w pomorskim okrêgu
– prof. Longinem Pastusiakiem. Znawca problematyki miêdzynarodowej stara³ siê
przekonaæ do siebie wyborców g³osz¹c konstruktywny program wyborczy, wra¿liwy
na troski i ¿ale spo³eczne. „Cz³owiek pracy nie obroni siê w demokracji, je¿eli nie bêdzie mia³ w³aœciwej reprezentacji lewicowej w organach w³adzy ustawodawczej i wykonawczej – sugerowa³”9. Zdaniem Pastusiaka tocz¹ca siê kampania wyborcza,
a szczególnie postawa partii prawicowych spycha na margines ugrupowania lewicowe,
a w Europarlamencie nie da siê wypracowaæ konstruktywnych decyzji bez zaanga¿owania Partii Europejskich Socjalistów. „Parlament kontroluje w³adzê wykonawcz¹
w Unii. A wiêc zmniejsza deficyt demokracji w UE. A polega on na tym, ¿e w³adza wykonawcza w UE ma wiêkszy zakres w³adzy ni¿ organy pochodz¹ce z wyborów”10.
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M. Wiœniowski, Gosiu Ziobrze robi dobrze, „Nie”, 28 maja 2009, s. 2.
R. Czarnecki, Zapatero przy œcianie, „Gazeta Polska”, 27 maja 2009, s. 5.
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Rozmowa z Micha³em Kamiñskim, „Gazeta Polska”, 27 maja 2009, s. 7.
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Ws³uchaæ siê w opinie ludzi, rozmowa z Longinem Pastusiakiem liderem okrêgu pomorskiego
listy SLD-UP, „Trybuna”, 1 czerwca 2009, s. 6.
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Ibidem.
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Jeszcze przed wyborami znani publicyœci prasy polskiej zapowiadali nisk¹ frekwencjê wyborcz¹. Sceptycznie odnosili równie¿ siê do prezentowanych przez partie
polityczne hase³ wyborczych, które zamiast zainspirowaæ spo³eczeñstwo do uczestnictwa w wyborach wrêcz odwrotnie, zniechêca³y elektorat do aktywnego uczestnictwa.
Adam Szostkiewicz na ³amach „Polityki” skrytykowa³ lansowane przez partie polityczne has³a przewodnie kampanii do Europarlamentu: PO „Postaw na Polskê”, PiS-u
„Wiêcej dla Polski”, centrolewicy „Europa to ludzie”, prawicy „Europa normalnych ludzi”, czy ludowców „Sukces Europy sukcesem Polski”. Znany publicysta sugerowa³,
¿e prezentowane has³a maj¹ ma³y zwi¹zek z europejskimi wyborami. „Nie wystarczy
recytowaæ o Polsce, o obronie polskich interesów, bo to brzmi tak jakby Europa by³a
nam obojêtna lub jakbyœmy nie wierzyli, ¿e Europa ma przysz³oœæ”11 – pisa³ jeszcze
pod koniec maja.
Andrzej Stankiewicz na ³amach „Newsweek – Polska” podzieli³ polskich kandydatów na „pierwszoligowców” i drugoligowców, skompromitowanych na krajowym
podwórku lub odchodz¹cych na emeryturê graczy, co najwy¿ej klasy okrêgowej. Dokona³ równie¿ analizy pobudek, jakimi kieruj¹ siê kandydaci do foteli w Strasburgu.
Wœród najwa¿niejszych wymieni³: „poczekanie nas lepsze czasy, wygodn¹ emeryturê,
rozgrzewkê przed przysz³orocznymi wyborami samorz¹dowymi, motywy finansowe”12.
W dalszej czêœci artyku³u zasugerowa³ wyborcom, aby przed dokonaniem wyboru
przeanalizowali sylwetki kandydatów: „nie wolno w ciemno g³osowaæ na listach, bo to
pu³apka, w któr¹ chc¹ nas wci¹gn¹æ partyjni liderzy. Lepiej postawiæ na jego kolegê
– specjalistê bez przywódczych ambicji, za to z talentem, który mo¿e siê sprawdziæ
w Brukseli”13.
Brytyjski felietonista Edward Lucas – korespondent „The Economist”, a na co
dzieñ dziennikarz tygodnika „Wprost”, podj¹³ siê oceny kandydatów pod k¹tem znajomoœci jêzyka angielskiego. Na jego zaproszenie do debaty odpowiedzieli nieliczni.
W doborowym gronie znaleŸli siê Danuta Hübner, Dariusz Rosati, Micha³ Kamiñski,
Artur Zawisza, Bogus³aw Liberadzki. Wed³ug Lucasa ca³a pi¹tka poradzi³aby sobie
z pytaniami stawianymi w tym jêzyku przez dziennikarzy. Jednak najlepiej wypad³aby
komisarz Hübner. „Odnosi³em wra¿enie, ¿e w przeciwieñstwie do pozosta³ych uczestników debaty przez ca³y czas myœla³a po angielsku. U niej myœli automatycznie zmienia³y siê w s³owa, czego nie by³o widaæ u ¿adnego z pozosta³ych uczestników. Znam
ju¿ przyczyny tej wielkiej skutecznoœci w brukselskiej administracji. Wyczucie niuansów i umiejêtnoœæ wyboru odpowiedniego momentu zapewnia³y jej szczególn¹ sprawnoœæ w zakulisowej dyplomacji Parlamentu Europejskiego”14.
Na kilka dni przed wyborami znana publicystka „Polityki”, Janina Paradowska
okreœli³a kampaniê wyborcz¹ jako nudn¹: „pozbawion¹ z regu³y ostrych spiêæ, ca³ej tej
dekoracyjnej krajowej pyskówki”15. Zauwa¿y³a równie¿, ¿e zaanga¿owanie spo³eczeñstwa w debatê jest odwrotnie proporcjonalne do zaanga¿owania polityków, szczególnie

11
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A. Szostkiewicz, Tak, ale nie, „Polityka”, 30 maja 2009, s. 16.
A. Stankiewicz, Mecz na wyjeŸdzie, „Newsweek – Polska”, 31 maja 2009, s. 25.
Ibidem, s. 26.
E. Lucas, Mówicie po angielsku lepiej ni¿ ja po polsku, „Wprost”, 7 czerwca 2009, s. 63.
J. Poaradowska, Nastrój siad³, „Polityka”, 6 czerwca 2009, s. 17.
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pod koniec kampanii: „Im wiêksza desperacja czy wrêcz ¿arliwoœæ polityków w szukaniu efektownych rzutów na taœmê, by poprawiæ wynik, tym wiêksza dezorientacja lub
brak zainteresowania wyborców”16. Zdaniem Paradowskiej oparciem dla kampanii
by³a g³ównie niepewna sytuacja gospodarcza.
W tym samym numerze „Polityki” inny publicysta tygodnika Marek Ostrowski mobilizowa³ spo³eczeñstwo do uczestnictwa w wyborach, aby nie powtórzyæ s³abego wyniku z 2004 roku, kiedy tylko 20,87% wyborców posz³o do urn, a w ca³ej Europie
gorszy wynik odnotowano tylko na S³owacji (udzia³ 16% wyborców). Ostrowski podkreœli³, ¿e „Parlament – mimo swych s³aboœci i ograniczonych kompetencji – stoi na
stra¿y wspólnoty, jest czynnikiem ³¹cz¹cym Uniê, próbuje ³agodziæ egoizmy narodowe. S³abszemu krajowi, takiemu jak Polska jest bardzo potrzebny”17.
Brak autentycznej kampanii wyborczej podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, podkreœla³y w tym czasie czo³owe czasopisma w Polsce. Wœród g³ównych
zarzutów kierowanych w stronê komitetów wyborczych partii politycznych pojawi³y
siê: ma³o przekonuj¹ce zaanga¿owanie partii w mobilizowanie elektoratu, traktowanie
wyborów do Europarlamentu jako preludium kampanii do przysz³ych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w kraju, co wi¹za³o siê z kolei z minimalnym wk³adem finansowym ugrupowañ politycznych w Eurowybory.
Na ³amach „Rzeczpospolitej”, Bronis³aw Wildstein z du¿ym przekonaniem sugerowa³, ¿e przeciêtny obywatel Polski nie wie czym jest Europarlament i jakie posiada
kompetencje. Podkreœli³, ¿e g³ówn¹ cech¹ Europarlamentu – podobnie jak innych instytucji unijnych – jest nieokreœlonoœæ. Sugerowa³, ¿e wraz z kolejnymi traktatami europejskimi zmienia³ siê charakter i funkcje instytucji unijnych. Sytuacja ta przyczyni³a
siê do braku zrozumienia ich przeznaczenia i wprowadzi³a chaos: „…to sprawia, ¿e
Parlament Europejski stanowi spektakl pozorów, okreœlaj¹cy byt instytucji, która choæ
nazywa siê Parlamentem, nim nie jest. Nic wiêc dziwnego, ¿e wybory do niego traktowane s¹ we wszystkich krajach Unii, jako przygrywka do wyborów krajowych. Nikt,
³¹cznie z samymi kandydatami, nie traktuje specjalnie powa¿nie ich unijnych deklaracji, a wyborcy nie za bardzo maj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia aktywnoœci swoich przedstawicieli w PE i nie za bardzo ona ich interesuje”18.
Wed³ug publicysty „Rzeczpospolitej” Europarlament jawi³ siê jako „klub towarzyski, którego wiêkszoœæ cz³onków ma poczucie misji przekszta³cenia Europy”19.
Joanna Kowalska-Iszkowska na ³amach „Newsweek – Polska” stara³a siê wywa¿yæ
g³osy euroentuzjastów i eurosceptyków. Bior¹c pod uwagê kryterium mobilizacji, podzieli³a kandydatów do foteli w Strasburgu na aktywnych i leniwych. Postulowa³a
uczestnictwo w wyborach, gdy¿ jej zdaniem by³ to jedyny sposób, aby zwyk³y obywatel móg³ na uniê wp³yn¹æ. Zachêcaj¹c do wyborów sporz¹dzi³a listê zas³ug pracowitych
eurodeputowanych, wœród których wymieni³a „zmniejszenie stawek za roaming komórkowy, podawanie przez linie lotnicze rzeczywistej ceny biletów, odszkodowania
dla podró¿nych za opóŸnienie poci¹gów, odejœcie od instalowania na lotniskach skane16
17
18
19

Ibidem.
M. Ostrowski, Jedyny show w mieœcie, „Polityka”, 6 czerwca 2009, s. 21.
B. Wildstein, Europejski spektakl pozorów, „Rzeczpospolita”, 2 czerwca 2009, s. 14.
Ibidem.
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rów, które bez koniecznoœci zdejmowania ubrania pozwalaj¹ uzyskaæ obraz ludzkiego
cia³a ze szczegó³ami anatomicznymi”20.
Z drugiej strony zauwa¿y³a, ¿e wœród europos³ów s¹ te¿ tacy, którzy przyje¿d¿aj¹
do Strasburga, aby podpisaæ listê obecnoœci i pobraæ dochody siêgaj¹ce oko³o 12 tys.
euro miesiêcznie. Do tej grupy zaliczy³a grono zwolenników Romana Giertycha. „Bryluj¹ pos³owie LPR, którzy urz¹dzaj¹ szopki w stylu wystawy o aborcji, gdzie znalaz³y
siê zdjêcia dzieci z obozu koncentracyjnego”21.
Inne zalety funkcjonowania Europarlamentu dostrzeg³a Dominika Cosiæ, korespondentka tygodnika „Wprost”. W artykule Po co nam Europarlament?, porówna³a go do
staro¿ytnej agory, gdzie ma miejsce ¿ywa polemika i czêste konfrontacje pogl¹dów. Do
najbardziej barwnych postaci europejskiej sceny politycznej, których wyst¹pienia
w Strasburgu wywo³a³y najwiêcej kontrowersji, a nawet awantury zaliczy³a Silvio Berlusconiego, Jean-Marie Le Pena, Alessandre Mussolini (wnuczkê faszystowskiego
przywódcy Benito Mussoliniego). Zwróci³a równie¿ uwagê na wk³ad Polski w parlamentarne skandale: m.in., wyst¹pienia prof. Macieja Giertycha i jego wypowiedzi na
temat teorii ewolucji oraz happeningi Witolda Tomczaka z LPR, który podczas debaty
w Europarlamencie podarowa³ deputowanym – „najcenniejszy skarb narodu polskiego
krzy¿ – Chrystusowy”22.
Publicystka „Newsweeka” za niski stan wiedzy spo³eczeñstwa na temat Europarlamentu obwinia³a media, którym umyka³y w wiadomoœciach rzeczywiste pozytywne
strony dzia³alnoœci Parlamentu Europejskiego. „Rzekomy gwa³t eurodeputowanego
Bogdana Golika na prostytutce to najlepiej zapamiêtane przez Polaków wydarzenia kojarz¹ce siê z rodzimymi eurodeputowanymi”23. Doda³a równie¿, ¿e sesje Europarlamentu nie s¹ porywaj¹ce, a obywatele Unii nie maj¹ wp³ywu np. na obsadê stanowiska
szefa Komisji Europejskiej. W ten sposób stara³a siê wyt³umaczyæ apatiê spo³eczn¹
spowodowan¹ brakiem wiary w si³ê oddanego g³osu.
Roman Holzer na ³amach „Rzeczpospolitej” zak³ada³ pesymistycznie, ¿e wybory
do PE zlekcewa¿y wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, poniewa¿ pañstwa nie znalaz³y sposobu,
aby przekonaæ obywateli, ¿e maj¹ coœ wa¿nego za³atwiæ w Strasburgu. Podkreœli³, ¿e
jeœli czarny scenariusz siê sprawdzi Polska, wielki bojownik o wolnoœæ aczkolwiek niedojrza³y do wspólnotowego myœlenia, nie bêdzie powa¿nie traktowana na arenie miêdzynarodowej: „…nasi politycy krytykuj¹ politykê wschodni¹ Francji i Niemiec,
postuluj¹ solidarnoœæ energetyczn¹, domagaj¹ siê uznania dla narodowej martyrologii
i niczym bohater opowiadania S³awomira Mro¿ka pokazuj¹ dawno stracony z¹b,
krzycz¹c, o tu za wolnoœæ wybili, ale robi¹ to wszystko bez realnego wsparcia wyborców, których sprawy publiczne niezbyt obchodz¹ i którzy niewiele z nich rozumiej¹”24.
Publicysta „Rzeczpospolitej” postawi³ te¿ tezê, ¿e nasza obojêtnoœæ mo¿e Polskê
drogo kosztowaæ: „…to argument dla tych, którzy bêd¹ walczyæ o zmniejszenie dotacji

20
J. Kowalska-Iszkowska, Odsiecz ze Strasburga, „Newsweek – Polska”, 7 czerwca 2009,
s. 17–18.
21
Ibidem.
22
D. Cosiæ, Po co nam Europarlement?, „Wprost”, 31 maja 2009, s. 32.
23
Ibidem.
24
R. Holzer, Ch³ód przed eurowyborami, „Rzeczpospolita”, 3 czerwca 2009, s. 18.
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dla naszego regionu w nastêpnym unijnym bud¿ecie na lata 2014–2020. Tak¿e dla
tych, którzy chc¹ przekonaæ zachodnioeuropejsk¹ opiniê publiczn¹, ¿e relacje Bruksela–Moskwa rozwija³yby siê znacznie lepiej, gdyby Warszawa siê do nich nie wtr¹ca³a”25.
Na tydzieñ przed wyborami w prasie codziennej, m.in., „Gazeta Wyborcza” „Rzeczpospolita”, „Dziennik” pojawi³y siê szczegó³owe informacje ze wszystkich okrêgów wyborczych. Analizowano postêpy przeprowadzonych kampanii oraz próbowano odgadn¹æ
preferencje wyborcze spo³eczeñstwa. Publicyœci prasy zgodni byli w opinii, ¿e zbli¿aj¹ca
siê do koñca kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego przeprowadzona zosta³a
niskim nak³adem si³ i œrodków oraz bez pomys³u i w sposób ma³o interesuj¹cy.
1 czerwca „Gazeta Wyborcza” donosi³a o dos³ownym „znudzeniu” spo³eczeñstw
europejskich kampani¹ wyborcz¹, której po pierwsze do koñca nie rozumiej¹, a po drugie nie bardzo wie¿¹ w si³ê oddanego przez siebie g³osu. Z przeprowadzonego przez
Parlament Europejski sonda¿u wynika³o, ¿e frekwencja zapowiada siê rekordowo niska. Na pytanie czy na pewno zag³osujesz w wyborach do PE tylko 43% respondentów
odpowiedzia³o twierdz¹co26.
Zdaniem publicystki „Gazety Wyborczej” – Dominiki Pszczó³kowskiej mamy do
czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Gdy Parlament nie mia³ ¿adnej w³adzy frekwencja by³a wysoka. Dziœ, gdy wspó³decyduje prawie o wszystkim, obywatele prawie
siê nim nie interesuj¹. Innym powodem niechêci elektoratu by³a zbyt skomplikowana
struktura instytucji unijnych, trudna do odczytania dla przeciêtnego cz³owieka. „W Europarlamencie nie ma wyraŸnego podzia³u na koalicjê i opozycjê. Ludzie nie wiedz¹,
co zmieni ich g³os.”27 – komentowa³ Jaques Rupnik, dyrektor badañ w paryskim Instytucie Nauk Politycznych.
Tego samego dnia na ³amach „Gazety” opublikowano sonda¿, który zapowiada³
niespodziankê. Okaza³o siê, ¿e województwie kujawsko-pomorskim, na Podlasiu,
Warmii i Mazurach najwiêkszy poziom poparcia osi¹gnê³a Platforma Obywatelska
zgarniaj¹c ponad po³owê g³osów28. Zdaniem publicysty Wojciecha Szackiego wyraŸne
prowadzenie PO w województwie kujawsko-pomorskim spowodowane by³o przede
wszystkim chybionym osadzeniem na 1 miejscu listy PiS s³abo rozpoznawanego w Toruniu i Bydgoszczy Ryszarda Czarneckiego. Sam zainteresowany nie chcia³ wdawaæ
siê w merytoryczn¹ polemikê trwaj¹cej kampanii. Zasugerowa³ tylko, ¿e „walka
o mandat trwa, a liczy siê ten, kto na mecie jest pierwszy, a nie kto wygrywa lotne
premie”29. Szacki zwróci³ te¿ uwagê na sytuacjê w regionie Kujaw i Pomorza. Tam liderowa³ Tadeusz Zwiefka, który móg³ liczyæ na 20% g³osów elektoratu.
W artykule omówiono równie¿ wzglêdnie wysokie notowania Janusza Zemke
(SLD) 12,6%, Eugeniusza K³opotka (PSL) 4,3 % oraz siln¹ pozycjê Jacka Kurskiego
na Warmii i Mazurach, który wed³ug sonda¿u móg³ liczyæ na 14,8% g³osów: „...Jestem najsilniejszym kandydatem jako przybysz z Gdañska. Regionalizmy nie maj¹
znaczenia. Ludzie postawili na wyrazistoœæ. Mamy byæ przecie¿ reprezentacj¹ Polski

25
26
27
28
29

Ibidem.
D. Pszczó³kowska, Europa znudzona wyborami, „Gazeta Wyborcza”, 1 czerwca 2009, s. 10.
Ibidem.
W. Szacki, Mazowsze dla Prawa i Sprawiedliwoœci, „Gazeta Wyborcza”, 1 czerwca 2009, s. 4.
Ibidem.
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w Brukseli”30, komentowa³ Kurski. Z kolei w okrêgu warmiñsko-mazurskim oraz na
Podlasiu respondenci najwiêkszym zaufaniem obdarzyli po³ów PO, m.in.: Beatê Bublewicz 8,5%, Tadeusza Ar³ukowicza 5,5%, Krzysztofa Liska 4,0%.
W „Dzienniku” komentowano konwencjê wyborcz¹ Prawa i Sprawiedliwoœci. Na
specjalne zaproszenie Jaros³awa Kaczyñskiego 30 maja w Warszawie goœcili: prezes
czeskiej konserwatywnej partii Obywatelska Partia Demokratycznej, by³y premier
– Mirek Topolanek oraz szef brytyjskich konserwatystów David Cameron. Podczas
spotkania zawi¹zano frakcjê, która po wyborach mia³a wspólnie zasiadaæ w Europarlamencie. G³ównym celem dzia³alnoœci po³¹czonych si³ PiS-u, brytyjskich Torysów
i czeskich konserwatystów mia³a byæ walka z europejsk¹ biurokracj¹, odblokowanie
gospodarki, otwarcie rynków, postanowieñ przede wszystkim zmiana postanowieñ
Traktatu lizboñskiego31.
Analizuj¹c geografiê wyborów politycznych polskiego spo³eczeñstwa na ³amach
„Rzeczpospolitej” zwrócono uwagê na utrzymuj¹c¹ siê w wiêkszoœci okrêgów wyborczych w Polsce przewagê PO nad innymi partiami w wyœcigu do foteli w Strasburgu.
Zauwa¿ono te¿, ¿e w niektórych regionach Polski wzros³o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwoœci. Tak by³o na przyk³ad w województwie ma³opolskim (wzrost poparcia
z 32% do 37%), przy jednoczesnym spadku poparcia dla PO (z 42% do 38%). Znanego
socjologa Jaros³awa Flisa nie dziwi³a taka sytuacja, gdy¿ od samego pocz¹tku kampanii PiS postawi³ na swe mateczniki. W jego opinii sprawdza³a siê strategia nastawiona
na mobilizacjê swojego elektoratu32. Z kolei PO prowadzi³a g³ównie w du¿ych miastach – Warszawa, Olsztyn.
Na tydzieñ przed wyborami, we Wrzeœni i Opocznie odby³y siê ju¿ tradycyjnie
prawybory. Wed³ug publicystów prasy polskiej ich wynik nie by³ miarodajnym wskaŸnikiem poparcia dla któregokolwiek ugrupowania politycznego. G³ówn¹ cech¹ prawyborów by³ deficyt frekwencji zauwa¿alny nie tylko wœród elektoratu, ale równie¿
niektórych partii. „PiS zbojkotowa³ wybory… SLD rozdawa³a watê cukrow¹... Dzia³acze Samoobrony rozdawali bia³o-czerwone krawaty i ulotkê z napisem zabezpiecz
siê przed PiS”33. W obu miastach zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska.
Kolejne dni kampanii sugerowa³y, ¿e pomimo relatywnego spadku poparcia dla
partii Donalda Tuska w okrêgach wroc³awskim, poznañskim, lubuskim, PO nadal
utrzymuje przewagê nad innymi partiami. Zdaniem Bart³omieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego „pierwsze miejsce jest niezagro¿one, pytanie tylko czy bêdzie to poparcie siêgaj¹ce 30, 40, czy 50%”34. Warszawski politolog zauwa¿y³ równie¿, ¿e
w niektórych okrêgach wzglêdnie rosn¹ce poparcie dla PiS spowodowane jest reakcj¹
prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego na odezwê niemieckich chadeków potêpiaj¹c¹ wypê30

Ibidem.
Zob. szerzej: M. Duda, G. Osiecki, PiS tworzy frakcjê razem z czesk¹ ODS, i torysami, „Dziennik”, 1 czerwca 2009, s. 4; Libertas te¿ mo¿e wejœæ do frakcji jeœli chce reformy, rozmowa z Dawidem
Cameronem, „Dziennik”, 1 czerwca 2009, s. 4; M. Karnowski, Z Cameronem pod rêkê, „Dziennik”,
1 czerwca 2009, s. 1.
32
K. Manys, PiS odzyskuje mateczniki, „Rzeczpospolita”, 1 czerwca 2009, s. 3.
33
£. Zalesiñski, M. Goss, Prawybory: wata i nik³a frekwencja, „Rzeczpospolita”, 1 czerwca
2009, s. 4.
34
K. Manys, J. Stró¿yk, Antyniemiecki as w rêkawie, „Rzeczpospolita”, 2 czerwca 2009, s. 3.
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dzenia. Has³a te mia³y wp³yn¹æ na postawy spo³eczeñstw w zachodnich regionach Polski, szczególnie wra¿liwych na tê kwestiê.
3 czerwca, na podstawie badañ sonda¿owych przeprowadzonych w kilku regionach
Polski prasa donosi³a o mo¿liwym powrocie na scenê polityczn¹ Samoobrony. Choæ
partia Andrzeja Leppera ci¹gle znajdowa³a siê wœród ugrupowañ niemog¹cych przekroczyæ wymaganego progu wyborczego, to jednak w czterech okrêgach: bydgoskim,
gorzowskim, katowickim i lubelskim przekroczy³a 5%, a w dwóch innych: gdañskim
i ³ódzkim zbli¿y³a siê do tej liczby. Z sonda¿y wynika³o, ¿e wyborcy zapalili dla lidera
ugrupowania zielone œwiat³o. Choæ sam z ¿adnej listy nie kandydowa³, nie ukrywa³
wielkiego zadowolenia: „Naszym celem jest powrót do sejmu”35, zadeklarowa³ Andrzej Lepper.
„Dziennik” zwróci³ uwagê na nowy wizerunek przywódcy Samoobrony, którym
chcia³ zachêciæ elektorat do g³osowania na jego partiê. Tym razem w wygl¹dzie Leppera przyci¹ga³ uwagê nie bia³o-czerwony krawat, ale szeroka i b³yszcz¹ca, jakby specjalnie wypolerowana obr¹czka. Publicystka dzia³u „polityka” „Dziennika”, Kamila
Wronkowska podkreœli³a, ¿e to nie przypadek, ale przemyœlana taktyka specjalistów od
wizerunku politycznego. „To swoista próba oczyszczenia wizerunku przywódcy Samoobrony uwik³anego w seksaferê”36.
3 czerwca „Gazeta Wyborcza” opublikowa³a sonda¿ z kolejnych okrêgów Polski:
podkarpackiego, œl¹skiego, ma³opolskiego i œwiêtokrzyskiego. Ku zaskoczeniu obserwatorów sceny politycznej, znany bastion PiS-u – Podkarpacie by³ bardziej przychylny
dla partii Donalda Tuska ani¿eli dla Jaros³awa Kaczyñskiego.
Wed³ug publicystów „Gazety” tak zaskakuj¹cy wynik by³ rezultatem oddania
pierwszego miejsca na liœcie PO – Marianowi Krzaklewskiemu. Choæ wielu dzia³aczy
Platformy (El¿bieta £ukacijewska, Tomasz Kulesza) nie ukrywa³o zdziwienia decyzj¹
klubu parlamentarnego PO, a nawet ostro j¹ krytykowa³o, to silna pozycja Krzaklewskiego otwiera³a szansê na drugi mandat w tym regionie i pozyskanie g³osów osób niezdecydowanych.
W Krakowie na liœcie PiS niepodwa¿aln¹ pozycjê mia³ Zbigniew Ziobro, który
móg³ cieszyæ siê poparciem 20% respondentów – ponad dwie trzecie tego co ca³a lista
PiS w okrêgu. Drugi na liœcie PiS, Pawe³ Kowal, zdaniem „Gazety” – w ogóle nie zaistnia³37. Najsilniejszym konkurentem dla Zbiory mia³a byæ Ró¿a Thun z poparciem siêgaj¹cym 22%. O trzecie miejsce w okrêgu walczy³o dwóch innych dzia³aczy PO
– Konstanty Miodowicz i Bogus³aw Sonik.
Na Œl¹sku liderem nie tylko okrêgu, ale i ca³ej Polski pozostawa³ Jerzy Buzek, który
móg³ cieszyæ siê poparciem 30% wyborców. Drugie miejsce zajmowa³ Marek Migalski
z PiS (4,7%). W batalii o Strasburg mieli siê równie¿ liczyæ Adam Gierek z SLD (2,9%)
oraz dwóch kandydatów z PO – Jan Olbrycht (3,9%) oraz Ma³gorzata Handzlik (2,8%).
W tym regionie najs³abiej wypada³o Polskie Stronnictwo Ludowe (poparcie siêga³o
tylko 2%). Tego samego dnia publicyœci „Dziennika” zwrócili uwagê na zaniepokoje35

K. Manys, Lepper od¿ywa w eurokampanii, „Rzeczpospolita”, 3 czerwca 2009, s. 4.
Zob. szerzej, K. Wronkowska, Lepper ³owi wyborców na obr¹czkê, „Dziennik”, 2 czerwca
2009, s. 7.
37
W. Szacki, Jerzy Buzek znów pobije rekord?, „Gazeta Wyborcza”, 3 czerwca 2009, s. 4.
36
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nie sztabowców Platformy niepewn¹ sytuacj¹ w regionach Mazowsza, Podkarpacia
i Ma³opolski oraz zmian¹ preferencji wyborczych spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z powy¿szym, twarz¹ ostatnich dni kampanii mia³ byæ Donald Tusk, a now¹ taktyk¹ obran¹
przez libera³ów mia³o byæ dyskutowanie podczas spotkañ problemów krajowych, a nie
miêdzynarodowych, europejskich: „…na ostatniej konwencji w £odzi mo¿e jedna trzecia wyst¹pienia Tuska dotyczy³a Europy. Reszta to sprawy wewnêtrzne, bo tylko takie
ludzi naprawdê interesuj¹”38.
4 czerwca „Gazeta” opublikowa³a kolejne wyniki sonda¿u tym razem z Warszawy,
Pomorza, woj. lubuskiego i Dolnego Œl¹ska. Z badañ wynika³o, ¿e w stolicy zarysowa³a siê wyraŸna przewaga PO nad PiS. Wed³ug sonda¿u na Danutê Hübner g³os mia³o
oddaæ 27,3% wyborców, a na Micha³a Kamiñskiego 6,4%. Badania wskazywa³y równie¿, ¿e spoœród innych ugrupowañ pewnym mandatu móg³ byæ Wojciech Olejniczak
z SLD-UP (5,8%) oraz Pawe³ Zalewski z PO (5,4%).
Z kolei, na Dolnym Œl¹sku, znanym bastionie PO, sonda¿ na pierwsze miejsce wysuwa³ kandydaturê Jacka Protasiewicza (PO). Zdaniem publicystów „GW” w tym regionie w walce o g³osy wyborców liczyli siê równie¿ inni dzia³acze Platformy Piotr
Borys (4,0%) oraz Danuta Jaz³owiecka (3,4%). Wœród kandydatów lewicy przewodzi³a Lidia Geringer Oedenberg (5,2%), a w PiS-ie Ryszard Legutko (4,8%).
W innym regionie kraju, na Pomorzu prowadzi³ S³awomir Nitras z PO (15,4%),
który ostro krytykowa³ formê kampanii prowadzonej przez PiS. Jego zdaniem oparta by³a
na zastraszaniu spo³eczeñstwa rzekomymi roszczeniami Niemców. „Jak mo¿na by³o
w tym okrêgu straszyæ Niemcem? W Szczecinie nie znam nikogo, kto by siê tym przej¹³. Mo¿e na Mazowszu PiS dopomog³o, ale na tu pewno straci³”39 – skomentowa³ Nitras.
Zdaniem „Gazety”, w Zielonej Górze godnym odnotowania by³ wynik osi¹gniêty
przez Krzysztofa Machalicê – trenera Zastalu Zielona Góra, syna nie¿yj¹cego aktora
Henryka Machalicy. Móg³ on liczyæ na poparcie 3,4% g³osów.
Tego samego dnia w „Dzienniku”, przedstawiono wstêpny raport Fundacji Batorego o finansowaniu kampanii wyborczej do Europarlamentu. Wynika³o z niego, ¿e politycy zarówno z prawej, jak i lewej czêœci polskiej sceny politycznej naginaj¹ ordynacjê
wyborcz¹ do w³asnych celów wyborczych. „Danuta Hübner (PO) w swojej kampanii
wykorzystywa³a s³u¿bowy samochód Komisji Europejskiej, Tomasz Ar³ukowicz (PO),
na specjalnych, ale nieoznakowanych logo partii plakatach ¿yczy³ maturzystom powodzenia, Ryszard Czarnecki (PiS), promowa³ siê na plakatach finansowanych przez
jedn¹ z frakcji Parlamentu Europejskiego, Sylwia Pusz (SLD), prowadzi³a w jednej
z lokalnych telewizji program, który promowa³a na plakatach ze swoim wizerunkiem”40.
Zdaniem Kamili Wronkowskiej publicystki „Dziennika”, nadu¿ycia zauwa¿amy
te¿ na stronach internetowych kandydatów, czêsto zak³adanych tylko na potrzeby eurokampanii. Wszystkie te koszty powinny siê znaleŸæ w sprawozdaniach wyborczych.
Tu¿ przed wyborami prasa polska przewidywa³a zwyciêstwo Platformy Obywatelskiej,
dla której poparcie siêgn¹æ mia³o oko³o 47% g³osów. Z przeprowadzonych sonda¿y
38

A. Gielewska, G. Osiecki, Donald Tusk musia³ przej¹æ kampaniê, „Dziennik”, 3 czerwca 2009,

s. 7.
39
40

W. Szacki, Stolica Platformy, „Gazeta Wyborcza”, 4 czerwca 2009, s. 4.
K. Wronkowska, Jak eurokandydaci omijaj¹ prawo, „Dziennik”, 4 czerwca 2009, s. 7.
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wynika³o równie¿, ¿e pewni obsadzenia foteli w Strasburgu mog¹ byæ przedstawiciele
partii Prawo i Sprawiedliwoœæ (oko³o 26% g³osów), SLD-UP (oko³o 10% g³osów),
PSL (7% g³osów). Poza progiem wyborczym ci¹gle pozostawa³y: Samoobrona, Libertas Polska, Centrolewica, Prawica RP, UPR, PPP41.
4 czerwca, na finiszu kampanii, o udzia³ w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zaapelowa³a wspólnie lewa strona polskiej sceny politycznej: SLD, UP, Krajowa Partia
Emerytów i Rencistów, Polska Lewica, Ruch Odrodzenia Gospodarczego, Stowarzyszenie Ordynacka, Stowarzyszenie Smolna oraz Weterani Lewicy. Apel bazowa³ na
kilku noœnych propagandowo has³ach: „nie bójmy siê powrotu PiS do w³adzy”, „Poka¿my czerwon¹ kartkê ca³ej k³óc¹cej siê prawicy”, „wyborcy, którzy oddali g³os w wyborach z 2007 roku na PO – Wracajcie do nas!”42.
Dzieñ przed cisz¹ wyborcz¹ w prasie polskiej pojawi³y siê pierwsze komentarze
oceniaj¹ce merytoryczny poziom kampanii, nastroje spo³eczne oraz zaanga¿owanie
polityków w Eurowybory. „Gazeta Wyborcza” przedstawi³a nazwiska pewnych zwyciêzców. Na liœcie znaleŸli siê: Jerzy Buzek (Œl¹sk), Danuta Hübner (Warszawa),
S³awomir Nitras (Pomorze Zachodnie), Janusz Lewandowski (Pomorze), Jacek Saryusz Wolski (woj. ³ódzkie) oraz kandydatów balansuj¹cych na granicy zwyciêstwa i pora¿ki, walcz¹cych do ostatniej chwili o mandat. Tak by³o w przypadku wewnêtrznej
rywalizacji pomiêdzy cz³onkami PO – El¿biet¹ £ukaciejewsk¹ oraz Marianem Krzaklewskim. Okaza³o siê, ¿e taktyka obrana przed wyborami przez PO na Podkarpaciu
sprawdza³a siê. Z badañ sonda¿owych wynika³o, ¿e by³y lider AWS zabierze g³osy PiS,
ale nie by³o pewne, ¿e sam otrzyma mandat43.
Z kolei „ Dziennik” zapowiada³ gor¹c¹ walkê o pierwsze miejsce w Bydgoszczy pomiêdzy Januszem Zemke (SLD) i Tadeuszem Zwiefk¹ (PO), a tak¿e „jedynkami” innych partii w tym regionie Eugeniuszem K³opotkiem (PSL) i Ryszardem Czarneckim
(PiS) – obaj mieli po 11% g³osów poparcia44.
Na ³amach „Rzeczpospolitej” sugerowano, ¿e kampania wyborcza do Europarlamentu jest nie tylko walk¹ o mandaty, ale równie¿ gr¹ polityczn¹ na rodzimym podwórku, w której ka¿da z partii ma mniej lub bardziej ukryty interes: „Wojciech Olejniczak
(SLD) przeniós³ siê do Warszawy, aby budowaæ swoj¹ pozycjê przed przysz³orocznymi wyborami samorz¹dowymi… El¿bieta Jakubiak (PO) i Pawe³ Poncyliusz (PiS)
traktowali kampaniê jako rozgrzewkê przed wyborami na prezydenta Warszawy… Jolanta Szczypiñska chcia³a otrzymaæ na Pomorzu schedê po Jacku Kurskim… Ludowcy
nie kryli, ¿e wybory chc¹ wykorzystaæ do wzmocnienia swojej pozycji w koalicji”45.
5 czerwca podczas konwencji w Radomiu Jaros³aw Kaczyñski zakoñczy³ kampaniê
wyborcz¹ do Europarlementu. Zachêca³ zebranych do g³osowania na przedstawicieli
PiS, bo tylko oni byli w stanie wyci¹gn¹æ z UE – zgodnie z has³em wyborczym PiS
– wiêcej dla Polski. Prezes PiS-u postulowa³ zmianê wizerunku Unii. „…Unia musi byæ
41

Zob. szerzej dane przedwyborczego sonda¿u przygotowanego przez Homo Domini na zlecenie
„Dziennika” oraz Polsatu, w: „Dziennik”, 5 czerwca 2009, s. 1.
42
Apel o udzia³ w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Trybuna”, 4 czerwca 2009, s. 3.
43
W. Pelowski, Pelowski, M. Bujara, W. Szacki, Pewniacy i zagadki, „Gazeta Wyborcza”, 5
czerwca 2009, s. 8.
44
K. Wronkowska, Warszawa dla PO, PS bierze Kraków, „Dziennik”, 5 czerwca 2009, s. 8.
45
K. Manys, Walka o euromandaty, nie tylko, „Rzeczpospolita”, 5 czerwca 2009, s. 6.
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inaczej skonstruowana. Unia uwzglêdniaj¹ca realia, Unia w której nie ma jednego, szczególnie dzisiaj groŸnego zjawiska, w której nie ma hegemonii. Unia ma byæ sprawnym
mechanizmem europejskiej wspó³pracy miêdzy pañstwami. Musi byæ oparta o zasady solidarnoœci, a z tych zasad solidarnoœci wynika to, co jest nasz¹ szans¹: wiêcej dla Polski”46.
Tu¿ przed wyborami wspomniany ju¿ socjolog Jaros³aw Flis na ³amach „Tygodnika
Powszechnego” sugerowa³, ¿e o sprawach publicznych decyduj¹ bardzo czêsto niuanse
– i to jest du¿¹ zalet¹ zbli¿aj¹cych siê wyborów. „Dlatego kandydaci powinni nie tylko
byæ: doœwiadczeni, sprawni, uczciwi, atrakcyjni, b³yskotliwie dyskutowaæ czy sprawnie „mened¿erowaæ”, mieæ okreœlon¹ przesz³oœæ – powinni wszystkie te elementy
po³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ i unikaæ b³êdów na ka¿dym z tych pól. Niuanse te tworz¹
pewn¹ ca³oœæ, a obowi¹zkiem ka¿dego polityka jest uszanowaæ preferencje wyborów,
nawet jeœli wydaj¹ mu siê drugorzêdne”47.
Dzieñ przed cisz¹ czo³owy polityk PSL Stanis³aw ¯elichowski zaapelowa³ do rolników i mieszkañców wsi o aktywne uczestnictwo w wyborach. Podziêkowa³ kandydatom swojego ugrupowania za odbycie wielu spotkañ z elektoratem, których celem by³a
m.in., walka o dop³aty dla rolników. Wiceprezes PSL Jaros³aw Kalinowski zauwa¿y³,
¿e sprawy rolnictwa by³y niezwykle wa¿n¹ czêœci¹ debaty wyborczej. Nawet nasi partnerzy koalicyjni pokazali, ¿e rolnictwo jest im bliskie, wszystkie komitety kocha³y
wieœ i rolnictwo”48.

Po wyborach
W poniedzia³ek 8 czerwca, w prasie polskiej pojawi³y siê pierwsze, niepotwierdzone jeszcze rezultaty wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Wynika³o z nich,
¿e choæ w porównaniu do ostatnich wyborów do PE frekwencja by³a o kilka procent
wy¿sza i siêgnê³a 24,5%, to i tak by³ to jeden z najgorszych wyników w historii wyborów do Europarlementu.
„Dziennik” opublikowa³ wyniki, które potwierdzi³y zapowiadany przed wyborami
prymat Platformy Obywatelskiej nad innymi ugrupowaniami politycznymi. Partia Donalda Tuska zdoby³a 25 mandatów, a g³osowa³o na ni¹ 44,4% wyborców. Tu¿ po wyborach szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Krzysztof Lisek zasugerowa³, ¿e
zwyciêstwo PO przynosi wiele korzyœci, a ju¿ na pewno zdecydowanie zwiêksza szansê Jerzego Buzka w walce o fotel przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego: „kandydatura Buzka ma du¿e szanse na absolutne poparcie wszystkich nowych krajów
cz³onkowskich. Na pewno to Jerzy Buzek, a nie Mario Mauro jest niekwestionowanym
liderem w naszym regionie. Pozytywne sygna³y na temat kandydatury Buzka p³yn¹ te¿
z Hiszpanii i Szwecji”49.

46

Zob. szerzej, Fina³ kampanii wyborczej PiS, „Polska Scena Polityczna”, 1–15 czerwca 2009, s. 15.
J. Flis, Eurodecyzje, „Tygodnik Powszechny”, 7 czerwca 2009, s. 10.
48
Zob. szerzej, Fina³ kampanii wyborczej PSL, „Polska Scena Polityczna”, 1–15 czerwca 2009, s. 10.
49
Zob. szerzej wypowiedŸ szefa sejmowej komisji ds. zagranicznych Krzysztofa Liska na temat
szansy objêcia fotela przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego przez Jerzego Buzka, „Polska
Scena Polityczna”, 1–15 czerwca 2009, s. 7–8.
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Na drugim miejscu z poparciem siêgaj¹cym prawie 27,4% uplasowa³ siê PiS. Partii
Jaros³awa Kaczyñskiego wynik ten pozwala³ obsadziæ 15 miejsc w Europarlemencie.
Trzecie miejsce zajê³a koalicja SLD-UP uzyskuj¹c 7 mandatów (12,3% g³osów).
Choæ politycy lewicy liczyli na lepszy wynik wyborów, to ogólnie byli wzglêdnie
zadowoleni, ¿e wyœl¹ swoj¹ reprezentacjê do Europarlementu. Dla by³ego premiera
Leszka Millera wynik potwierdzi³ s³usznoœæ koncepcji obranej przez Grzegorza Napieralskiego, budowania wokó³ SLD struktury z zachowaniem to¿samoœci sojuszu. „Teraz
SLD powinien przyst¹piæ do planu kooperacji i ³¹czenia lewicy. Myœlê, ¿e wynik ten
umacnia przekonanie, ¿e SLD dalej pozostaje najwa¿niejsz¹ si³¹ po lewej stronie, koncepcja Marka Borowskiego ponios³a fiasko”50.
9 czerwca sympatyzuj¹ca z ugrupowaniami lewicowymi „Trybuna”, na podstawie
analizy Eurowyborów przestrzeg³a, ¿e Europa skrêca w prawo. Publicyœci twierdzili,
¿e w wiêkszoœci krajów europejskich (Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Litwa,
Francja,) partie lewackie otrzyma³y od elektoratu ¿ó³t¹ kartkê. Ocenili, ¿e na tym tle
osi¹gniêty przez komitet SLD-UP wynik jest przyzwoity. Czêœciow¹ win¹ za niekorzystny dla ca³ej lewicy europejskiej rezultat obarczyli uto¿samienie ich z wyborami
narodowymi. „kryzys poparcia dla socjalistów i socjaldemokratów odbierany jest jako
efekt problemów wewnêtrznych, niepowodzeñ i krajowych skandali”51.
Zwrócono te¿ uwagê, ¿e czwarte miejsce zajê³o PSL uzyskuj¹c 3 mandaty i 7,0%
g³osów poparcia elektoratu. Progu wyborczego nie przekroczy³y ugrupowania: Centrolewica, Samoobrona, UPR i Libertas.
Na ³amach „Myœli Polskiej” oceniono zakoñczon¹ kampaniê do Europarlamentu.
Publicysta prawicowego tygodnika Maciej Eckardt postawi³ tezê, ¿e preferencje spo³eczeñstwa polskiego cechowa³ racjonalizm. Polacy nie byli sk³onni eksperymentowaæ,
ale stawiali na sprawdzone ju¿ marki. W powyborczym resume podkreœli³ hegemoniê
Platformy Obywatelskiej, twardoœæ PiS-u oraz zawiedzione nadzieje SLD-UP. Wyniki
ugrupowañ prawicowych oceni³ nastêpuj¹co: „UPR (1,10%) – niewzruszony standard,
Libertas (1,14%) – wydmuszka, która okaza³a siê zbukiem, Prawica Rzeczpospolitej
(1,96%) sympatyczni ludzie z niesympatycznym wynikiem”52.
W tym samym numerze dr Artur Górski z PiS-u na podstawie wyników wyborów
diagnozowa³, ¿e do nadejœcia lepszych czasów, dla prawicy konserwatywnej Prawo
i Sprawiedliwoœæ bêdzie swoist¹ ark¹. „PiS musi byæ ca³kowitym dominantem po prawej
stronie sceny politycznej… To da gwarancjê, ¿e pewna grupa polityków prawicowej
ekstremy, czyli tradycyjnych konserwatystów przetrwa pod skrzyd³ami PiS, wybierana
do parlamentu przez ideowy elektorat”53. Przy³¹czenie siê polityków LPR-u do Libertasu polityk PiS-u nazwa³ taktycznym b³êdem, przez który uciek³a partii Romana Giertycha prawdziwa szansa na powrót na scenê polityczn¹. Górski uzna³, ¿e LPR jest
mocniej zakorzeniony w œwiadomoœci prawicowego elektoratu ani¿eli eksperymentalny Libertas.
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Zob. szerzej, Politycy SLD liczyli najlepszy wynik wyborów, „Polska Scena Polityczna”, 1–15
czerwca 2009, s. 30.
51
A. Rosolak, E. Latosek, Praw¹ marsz, „Trybuna”, 9 czerwca 2009, s. 1.
52
M. Eckardt, No i po wyborach, „Myœl Polska”, 21–28 czerwca 2009, s. 4.
53
A. Górski, Krajobraz po bitwie, „Myœl Polska”, 21–28 czerwca 2009, s. 5.
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Inny publicysta tygodnika Maciej Motas poszukiwa³ równie¿ przyczyn klêski Libertasu w Eurowyborach. Wœród najwa¿niejszych powodów wymieni³: brak wyraŸnej
ró¿nicy pomiêdzy Libertas – Polska, a innymi prawicowymi ugrupowaniami, a szczególnie PiS, siêganie podczas kampanii do hase³ sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz brak merytorycznej kampanii, która sprowadza³a siê w³aœciwe do programu
negacji54.
14 czerwca do dyskusji na temat wyników Eurowyborów przy³¹czy³ siê równie¿
„Zielony Sztandar”. Dziennikarze sympatyzuj¹cego z PSL-em tygodnika zgodni byli
w opinii, ¿e dobry wynik, jaki osi¹gnê³o ugrupowanie Waldemara Pawlaka jest rezultatem rzetelnej, prowadzonej na wysokim poziomie merytorycznej kampanii wyborczej.
Ponadto zadecydowa³y o tym równie¿ dwie istotne przes³anki: prowadzenie kampanii
pozytywnej oraz rozpoznawalnoœæ kandydatów. „Nasi kandydaci startowali z miejscowoœci, w których mieszkaj¹. Znani w swoich okrêgach wyborczych z nazwiska i dobrej
pracy”55.
Oceniaj¹c wybory do PE na starym kontynencie publicyœci prasy polskiej zgodni
byli w opinii, ¿e nastroje europejskie zaczynaj¹ sprzyjaæ postawom nacjonalistycznym,
ksenofobicznym i nietolerancyjnym sk³aniaj¹cym raczej do przyhamowania tempa integracji ani¿eli jego pog³êbiania. „Wprawdzie polska reprezentacja konserwatystów
z PiS-em nie domaga siê „Polski dla Polaków”, to dawniej gloryfikowana i ho³ubiona
przez Europejczyków otwartoœæ zaczyna przeszkadzaæ: Belgom, Holendrom, Duñczykom, Austriakom, Brytyjczykom”56. Dlatego, zdaniem publicysty „Gazety” wa¿ne
miejsce w nadchodz¹cej kadencji Europarlamentu mia³y zaj¹æ po³¹czone si³y brytyjskich konserwatystów z polskim PiS oraz czeskim ugrupowaniem prawicowym ODS,
które zdecydowanie zwyciê¿y³o w kraju naszych po³udniowych s¹siadów.
Polscy komentatorzy sugerowali równie¿, ¿e Europarlament w nowej ods³onie,
z wiêksz¹ iloœci¹ eurosceptyków, co najwy¿ej eurorealistów bêdzie bardziej antyeuropejski57. Przyczyn takiej sytuacji upatrywali m.in. w kryzysie finansowym, czego
odzwierciedleniem by³a niechêæ elektoratu do g³osowania na przywódców partii politycznych rz¹dz¹cych w kraju, szczególnie charakterystyczna dla ma³ych krajów UE.
Zauwa¿yli równie¿, ¿e w ca³ych wyborach europejskich – pomimo odejœcia z frakcji brytyjskich konserwatystów – zwyciê¿yli chadecy przed socjalistami i libera³ami.
Przestrzegano jednak przed lekcewa¿eniem i niedocenianiem roli mniejszych partii
w ogólnym wp³ywie na decyzje PE. Sugerowano, ¿e pomimo ró¿nych pogl¹dów mog¹
nie utworzyæ wspólnej frakcji, ale na pewno mog¹ „¿¹daæ wysokiej ceny od grup, którym do ukonstytuowania siê bêdzie brakowa³o pojedynczych osób z pojedynczych
krajów Unii”58.
Wszystkie czasopisma i gazety zgodnie krytykowa³y polityków i uczyni³y ich winnymi niskiej frekwencji wyborczej w Polsce. Marek Cichocki – ekspert ds. europej-
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Zob. szerzej, M. Motas, Libertas – klêska totalna, „Myœl Polska”, 21–28 czerwca 2009, s. 6.
Pozytywna i merytoryczna kampania, „Zielony Sztandar”, 14 czerwca 2009, s. 2.
Zob. szerzej, J. Pawlicki, Eurostrachy na lachy, „Gazeta Wyborcza”, 8 czerwca 2009, s. 1.
Zob. szerzej, D. Przszczó³kowska, Euroscepcja, „Gazeta Wyborcza”, 8 czerwca 2009, s. 2.
A. S³ojewska, Chadecy, socjaliœci, libera³owie, „Rzeczpospolita”, 8 czerwca 2009, s. 4.
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skich zasugerowa³, ¿e elity polityczne chcia³y walczyæ z deficytem demokracji w Unii,
przybli¿yæ j¹ obywatelom, ale nie przynios³o to rezultatów”59.
Piotr Skwieciñski na ³amach „Rzeczpospolitej” wyliczy³ najwa¿niejsze kompetencje PE i podkreœli³ jego rosn¹ce znaczenie ju¿ od Traktatu z Maastricht. Ubolewa³ tym
samym nad niskim stanem œwiadomoœci spo³eczeñstwa polskiego odrzucaj¹cego udzia³
w wyborach. W swoim artykule replikowa³ innemu znanemu publicyœcie Bronis³awowi
Wildsteinowi, który opublikowa³ artyku³ sugeruj¹cy niskie znaczenie PE w strukturze
instytucjonalnej UE60. Publicysta popularnej „Rzepy”, do najwa¿niejszych kompetencji PE zaliczy³: zale¿noœæ polskiego prawa od prawa UE – prawie w trzech czwartych.
Ponadto zauwa¿y³, ¿e PE coraz czêœciej ma decyduj¹cy wp³yw na unijne prawodawstwo w szczególnie wa¿nych dla Polaków obszarach jak: „przep³yw pracowników, badanie i rozwój technologiczny, ochrona œrodowiska, ochrona konsumentów, edukacji,
kultury, zdrowia, ca³okszta³tu regulacji rynku wewnêtrznego od Atlantyku po Bug”61.
By³y prezes Polskiej Agencji Prasowej brak œwiadomoœci i wiedzy na temat zakresu
i dzia³ania PE t³umaczy³ m.in., niepewnoœci¹ samego Europarlamentu, co do egzekwowania swoich kompetencji. Ponadto sugerowa³, ¿e niedocenianie czy wrêcz niezrozumienie statusu instytucji PE jest bol¹czk¹ pokutuj¹c¹ w ca³ym kraju: „Ta œwiadomoœæ
jest ci¹gle w Polsce bardzo wyspowa. W efekcie wszyscy – od kluczowych sektorów
polskiego przemys³u, przez kolejne zainteresowane ró¿norodn¹ problematyk¹ organizacje non-profit – zbyt czêsto przegrywamy ró¿ne szanse. Nie korzystamy z mo¿liwoœci wp³ywania na europejskie regulacje w momencie, w którym jest to naj³atwiejsze
– czyli wtedy kiedy one przechodz¹ przez komisje PE”62.
10 czerwca „Gazeta Polska” oceni³a zakoñczon¹ kampaniê do Europarlementu.
Publicyœci tygodnika sugerowali, ¿e wzglêdna pora¿ka ugrupowañ prawicowych jest
powodem deficytu jednoœci i wspólnego przedstawicielstwa: „Prawica RP zdo³a³a zaistnieæ dziêki Wojciechowi Cejrowskiemu, a Libertas za pomoc¹ TVP. Jednak w obu
przypadkach by³o to za ma³o, by coœ ugraæ. Dla polskiego Libertasu gwoŸdziem do
trumny by³a krytyka ze strony ojca Rydzyka. Ugrupowania te musia³y te¿ dodatkowo
rywalizowaæ z UPR”63.
13 czerwca publicysta „Polityki” Mariusz Janicki postawi³ tezê, ¿e wyniki Eurowyborów nikogo w Polsce nie zaskoczy³y. Platforma wyraŸnie wygra³a, natomiast PiS
przegra³, ale sromotnej klêski nie zanotowa³. Jego zdaniem nikogo nie dziwi³ te¿ sta³y,
¿elazny elektorat SLD, a PSL jak zawsze móg³ liczyæ spokojnie na przekroczenie progu
wyborczego. „Liczy³y siê tylko najwiêksze partie, pod ma³e szyldy nikt specjalnie nie
zagl¹da³, dlatego przepadli tak wartoœciowi kandydaci jak Dariusz Rosati czy Janusz
Onyszkiewicz z Centrolewicy”64.
59

M. Su³drzyñski, A. S³ojewska, Prawica pokieruje Uni¹, „Rzeczpospolita”, 9 czerwca 2009,
s. 1; Niska frekwencja to wina polityków, rozmowa z biskupem Tadeuszem Pieronkiem, „Dziennik”,
8 czerwca 2009, s. 6.
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Por. Wildstein, Europejski spektakl pozorów, op. cit., s. 2.
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P. Skwieciñski, Europarlament, cicha rosn¹ca potêga, „Rzeczpospolita”, 8 czerwca 2009,
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Ibidem.
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M. Janicki, Ka¿dy wzi¹³ swoje, „Polityka”, 13 czerwca 2009, s. 12.

396

Adam Barabasz

RIE 3’09

Ma³y udzia³ spo³eczeñstwa w Eurowyborach t³umaczy³ m.in., potwierdzon¹ regu³¹,
¿e Eurowybory nie tylko w Polsce, ale równie¿ w Europie ciesz¹ siê du¿o mniejszym
zainteresowaniem w porównaniu do wyborów krajowych. Wœród innych przyczyn
ma³ego zaanga¿owania spo³eczeñstwa wymieni³ brak rzetelnej, merytorycznej kampanii wyborczej: „…kampania by³a marna, oparta na odgrzewanych chwytach, a sztaby
wyborcze nie kry³y, ¿e skoro ordynacja wyborcza nie przewiduje w przypadku tych
wyborów refundacji wydatków kampanii, to bêdzie ona oszczêdnoœciowa, bo prawdziwe
pieni¹dze s¹ potrzebne, ale na bataliê prezydenck¹ w przysz³ym roku i parlamentarn¹
w 2011”65. Zdaniem Janickiego ta oszczêdnoœæ, widoczna na bilbordach i plakatach nie
mog³a przykuæ uwagi spo³eczeñstwa i dlatego na spotkania z kandydatami przychodzi³o czasem nawet po kilka osób.
Prymat narodowych interesów pañstw cz³onkowskich nad dobrem wspólnotowym
podkreœli³ na ³amach „Newsweeka” Pawe³ Œwieboda. Dyrektor Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa: „Partie startuj¹ pod narodowymi szyldami, a dopiero w PE
³¹cz¹ siê we frakcje. Chadecy, ludowcy i umiarkowani konserwatyœci tworz¹ tam na
przyk³ad Europejsk¹ Partiê Ludow¹. Socjaldemokraci zrzeszeni s¹ w partii Europejskich Socjalistów. Podczas debat nie ma jednak mowy o dyscyplinie partyjnej. Liczy
siê przede wszystkim narodowe interesy”66. Wed³ug Œwiebody nawet kryzys finansowy nie skonsolidowa³ Europejczyków, gdy¿ ka¿dy kraj ma na problemy gospodarcze
indywidualny, narodowy program i receptê. Jego zdaniem Eurowybory sta³y siê doskona³¹ okazj¹, by ponarzekaæ na Europê i obwiniæ Uniê za narodowe problemy.
Podobne odczucia zdradza³ dr Florian Trauner z Instytutu Badañ nad Integracj¹
Europejsk¹ w Wiedniu. Oceniaj¹c przebieg Eurowyborów zasugerowa³, ¿e problemy
wewnêtrzne krajów cz³onkowskich bardziej interesuj¹ spo³eczeñstwo ani¿eli skomplikowana problematyka unijna: „Polaków bardziej interesuj¹ problemy Stoczni Gdañskiej ni¿ perspektywy cz³onkostwa Turcji w UE. Brytyjczycy ¿yj¹ skandalem
z udzia³em parlamentarzystów, którzy finansowali z publicznej kasy najbardziej absurdalne wydatki. W Hiszpanii emocje rozpalaj¹ rz¹dowe propozycje liberalizacji prawa
do aborcji”67.
20 czerwca na ³amach „Polityki”, Janina Paradowska przedstawi³a trzy symbole
kampanii do Europarlementu 2009: Jerzego Buzka, Zbigniewa Zbiorê oraz Danutê
Hübner, osoby, które otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê g³osów poparcia podczas wyborów
europejskich. Zauwa¿y³a, ¿e powyborcze „rozdanie kart” jak na razie daje Donaldowi
Tuskowi niez³¹ pozycjê wyjœciow¹, ale to nie znaczy ¿e wygra³. Eurowybory polskiemu premierowi przynios³y nie tylko sukcesy, ale co najmniej personalne dylematy, jeœli
nie k³opoty. Jednym z nich by³ rezerwowany fotel europarlamentarzysty dla Danuty
Hübner albo walka o kolejn¹ kadencjê dla by³ej ju¿ komisarz UE. Mo¿liwe by³oby
równie¿ oddanie Hübner stanowiska zwi¹zanego z gospodark¹ w rz¹dzie, co zdaniem
Paradowskiej najlepiej by do jej kompetencji pasowa³o. Znana publicystka tygodnika
oceni³a równie¿, ¿e ewentualna przegrana Jerzego Buzka w walce o fotel szefa PE
przez opozycjê bêdzie postrzegana jako osobista klêska premiera. Z drugiej strony, wy65
66
67

Ibidem.
F. Gañczak, Europejska zadyszka, „Newsweek – Polska”, 14 czerwca 2009, s. 46.
Ibidem.
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nik najlepszy ze wszystkich kandydatów sugeruje, ¿e prof. Buzek w przysz³oœci mo¿e
wróciæ na stanowisko premiera, a nawet prezydenta.
Wed³ug Paradowskiej wynik uzyskany przez PiS jest klêsk¹ i potwierdzeniem, ¿e
partia Jaros³awa Kaczyñskiego szybko nie wróci do w³adzy i musi zadowoliæ siê miejscem opozycji. „PiS nie znajduje sposobu na powiêkszenie elektoratu, nie znajduje
nowego jêzyka w porozumiewaniu siê z opini¹ publiczn¹ i nie ma na horyzoncie potencjalnych koalicjantów”68. Sam Zbigniew Ziobro – jedyny prawdziwy zwyciêzca opozycji – jest zdaniem Paradowskiej jedyn¹ szans¹ dla partii Jaros³awa Kaczyñskiego na
ewentualn¹ reelekcjê prezydenta Lecha Kaczyñskiego oraz na dobry wynik w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Publicystka przeanalizowa³a te¿ geografiê poparcia dla poszczególnych ugrupowañ politycznych i postawi³a tezê, ¿e od d³u¿szego
czasu w tym wzglêdzie wiele siê nie zmieni³o: „s¹ tereny gdzie bezapelacyjnie zwyciê¿a, a nawet nieco poprawia swój wynik PO (polska pó³nocna i zachodnia), i takie, które
pozostaj¹ królestwem PiS (Lubelszczyzna, Mazowsze, Podkarpacie)… du¿e miasta
by³y za PO, w mniejszych lub zupe³nie ma³ych nie bez szans jest PiS… im ludzie
m³odsi i wykszta³cenie wy¿sze, tym czêœciej oddaj¹ g³osy na PO, starsi i gorzej wykszta³ceni na PiS69.
Siln¹ pozycjê Polski po Eurowyborach zaakcentowa³a publicystka „Newsweeka”
Jolanta Kowalska-Iszkowska w artykule Wiêcej dla Polski, wiêcej dla Tuska. Podkreœli³a, ¿e mamy w Polsce rz¹d, który cieszy siê niespotykanym w UE poparciem
spo³eczeñstwa, a wsparcie elektoratu dla PO w Eurowyborach wyeksponowa³o jeszcze
mocniej jego proeuropejskie oblicze. Na tle ogólnoeuropejskiej ignorancji dla udzia³u
w Eurowyborach Polska wypad³a œwietnie i to wynosi Polskê do roli aktywnego europejskiego gracza, który na salonach Brukseli bêdzie siê liczy³ coraz bardziej. Podkreœli³a równie¿, ¿e polscy politycy z Donaldem Tuskiem na czele w Europie maj¹ szanse
odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê m.in., dziêki swojej koncyliacyjnej postawie. Na gor¹co
po wyborach zauwa¿y³a te¿, ¿e w przypadku zwyciêstwa Jerzego Buzka w batalii o fotel szefa PE, szanse Janusza Lewandowskiego do objêcia fotela w Komisji Europejskiej bêd¹ oraz mniejsze70.
Na ³amach dwutygodnika „Polska Scena Polityczna” przeanalizowano najwiêksze
rozczarowanie wyborów i zapytano o przysz³oœæ partii Libertas – paneuropejskiego
stowarzyszenia, które w Eurowyborach ponios³o druzgoc¹c¹ klêskê. W ocenie Artura
Zawiszy – wiceprezesa polskiego skrzyd³a Libertas: „szyld Libertasu okaza³ siê w tych
wyborach niewystarczaj¹cy i nie zachêci³ zbytnio wyborców. G³ówn¹ wartoœci¹ polskiego Libertas nie by³a nazwa, lecz szerokie porozumienie œrodowisk prawicowych,
m.in., PiS, LPR, „Naprzód Polsko”, „Stronnictwo Piast”71.
Inny wiceprezes Libertas Polska Daniel Paw³owiec sugerowa³, ¿e jej cz³onkowie
powinni zastanowiæ siê nad dalszym funkcjonowaniem partii: „musimy dokonaæ pew-
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nej analizy, czy ten projekt ma szanse w Polsce siê rozwin¹æ, bo w naszej ocenie wbrew
wynikowi wyborczemu widaæ wyraŸnie sens naszej dzia³alnoœci”72.
Oceniaj¹c wybory do Parlamentu Europejskiego, publicyœci prasy polskiej zgodni
byli w opinii, ¿e kampania wyborcza ukaza³a s³aboœæ polskich elit politycznych.
W dzia³alnoœci ugrupowañ zarówno z prawej, jak i lewej strony polskiej sceny politycznej zauwa¿alny by³ brak pe³nego zaanga¿owania w Eurowybory i brak odpowiednich œrodków do prowadzenia skutecznej kampanii. Nie przeprowadzono rzeczowej,
merytorycznej kampanii, która przekona³aby sceptyczny elektorat do uczestnictwa.
Ponadto sugerowano, ¿e partie polityczne potraktowa³y Eurowybory jako „rozgrzewkê” przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami prezydenckimi, a nastêpnie parlamentarnymi.
Prasa polska podkreœla³a równie¿, ¿e wyniki by³y do przewidzenia i tak naprawdê nikogo nie zaskoczy³y. Partie polityczne kierowa³y siê w nich sprawdzonymi metodami,
chwytami, has³ami (odgrzebywanymi jeszcze sprzed akcesji Polski do UE), a tak¿e
taktykami.
W prasie polskiej zwrócono uwagê, ¿e lewica, ju¿ tradycyjnie stara³a siê uœwiadomiæ
elektoratowi, ¿e jej program wyborczy jest alternatyw¹ dla k³óc¹cych siê w Parlamencie dwóch najwiêkszych i najsilniejszych partii: PO i PiS73. A wzglêdnie przyzwoity
wynik w wyborach zawdziêcza s³aboœci centrolewicy i zaanga¿owaniu Aleksandra
Kwaœniewskiego. Strategia PO z kolei oparta by³a na wzmocnieniu polskiej reprezentacji w PE czego dowodem by³o postawienie na Jerzego Buzka w batalii o fotel przewodnicz¹cego PE. W tym miejscu warto zaznaczyæ, ¿e taktyka PO siê op³aci³a. 14 lipca
Jerzy Buzek zosta³ wybrany szefem Parlamentu Europejskiego. Na 713 g³osów otrzyma³ 55574.
Podkreœlano, i¿ wynik osi¹gniêty przez Libertas Polska sugeruje jak wa¿ne dla partii prawicowych – podzielonych i niejednolitych ideologicznie – jest zaanga¿owanie
i wsparcie ojca Rydzyka oraz spo³ecznoœci skupionej wokó³ Radia Maryja.
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