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Geneza Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP 

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PORP) powstała w 2001 r.  
z inicjatywy „trzech tenorów”: Andrzeja Olechowskiego, Donalda Tuska i Ma-
cieja PłaŜyńskiego. W wyborach parlamentarnych 23 września 2001 r. partia 
uzyskała. 12,68% głosów (65 mandatów w Sejmie), a w wyborach 25 września 
2005 r. – 24,15% głosów (133 mandaty w Sejmie)1. Liderem zmagań wybor-
czych była partia braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich – Prawo i Sprawiedli-
wość (PiS), które uzyskało 26,99%. W drugiej turze wyborów prezydenckich, 
23 października 2005 r., kandydat PORP Donald Tusk przegrał z kandydatem 
Prawa i Sprawiedliwości Lechem Kaczyńskim (Tusk otrzymał 54,04% głosów, 
a Kaczyński 45,96%)2. Liberalno-konserwatywna Platforma znalazła się w opo-

                                              
1 O kampaniach parlamentarnych PORP zob.: w 2001 r. – S. Dzięcielska-Machnikowska, 

Platforma Obywatelska. Fenomen gry politycznej. W: Marketing polityczny a postawy i zachowa-
nia wyborcze społeczeństwa polskiego. Red. D. Walczak-Duraj. Płock–Łódź 2002, s. 181–205;  
K. Kosowska-Pedrycz, Platforma Obywatelska – nowa jakość w polityce? W: Marketing poli-
tyczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Red. M. Jeziński. Toruń 2005, s. 343–362; 
w 2005 r. – D. Antonowicz, Uśmiech przez łzy. Charakterystyka wyborów z punktu widzenia 
Platformy Obywatelskiej. W: Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa. Red. M. Je-
ziński. Toruń 2006, s. 81–100. 

2 O kampanii wyborczej D. Tuska zob. A. Wojtaszak, Donald Tusk w wyborach prezydenc-
kich w 2005 r. – nadzieje i przyczyn poraŜki. W: POPisy w polityce. Uwagi o polskiej scenie 
politycznej. Red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Szczecin 2006, s. 137–146. 
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zycji wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz jego koalicjantów: Ligi Pol-
skich Rodzin (LPR) i Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej (Samoobrony 
RP)3. Nadchodzące w 2006 r. wybory samorządowe miały być dla Platformy 
próbą rewanŜu; liderzy PORP liczyli, iŜ uzyska ona lepszy wynik wyborczy niŜ 
PiS.  

Kampania wyborcza PORP rozpoczęła się de facto juŜ we wrześniu 2006 r., 
gdy na ulicach polskich miast pojawiły się billboardy z wizerunkiem przewod-
niczącego partii D. Tuska i hasłem „Razem”. Billboardy miały konsolidować 
zwolenników Platformy i zdaniem Tuska były wymierzone, przeciw agresji 
polityków [PiS] wobec obywateli4. 7 października 2006 r. PORP zorganizowała 
na warszawskim placu Zamkowym antyrządowy „Błękitny marsz” z udziałem 
13 tys. osób. Uczestnicy marszu trzymali transparenty z napisami: „Dość kaczo-
rów, chcemy wyborów”, „Polska wolna – solidarna”, „Prawo i Sprawiedliwość 
to semantyczne naduŜycie”, „Przeproście i Spadajcie, „Giertych zostaw nasze 
dzieci”5. Dzień później na konferencji prasowej w Słupsku Tusk zapowiedział, 
Ŝe Platforma w wyborach do sejmików wojewódzkich zblokuje listy z Polskim 
Stronnictwem Ludowym (PSL)6. Drugim partnerem PORP w tworzeniu wspól-
nych list w wyborach do sejmików wojewódzkich była Krajowa Partia Emery-
tów i Rencistów (KPEiR)7.  

Platforma Obywatelska RP długo debatowała, kto będzie jej kandydatem 
na urząd prezydenta Szczecina. RozwaŜano kandydatury: posła Sławomira Ni-
trasa (przewodniczącego partii w Szczecinie), posła Krzysztofa Zaremby (jego 
dziadek był pierwszym powojennym prezydentem miasta), posła Arkadiusza 
Litwińskiego i dyrektora renomowanego XIII Liceum Ogólnokształcącego  

                                              
3 O PORP w latach 2001–2005 zob. K. Kowalczyk, Platforma Obywatelska Rzeczypospoli-

tej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”. W: Partie i ugrupowania parlamentarne III RP. Red.  
K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006, s. 96–109.  

4 Razem. W: http://www.platforma.org, 2.09.2006.  
5 Donald Tusk: Solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. W: tamŜe, 7.10.2006.  
6 Do sejmików PO razem z PSL. W: tamŜe, 8.10.2006. O blokowaniu list w wyborach samo-

rządowych w 206 r. zob. M. Cyrankiewicz, Zmiana reguł gry. „Wspólnota. Pismo Samorządu 
Terytorialnego” 2006, nr 37, s. 12–13; B. Michalak, Zmiany przepisów prawa wyborczego  
w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r. „Athenaeum. Political 
Science” 2007, nr 17, s. 11–22; Ł. Tomczak, Wpływ grupowania list na wyniki wyborów samo-
rządowych w Szczecinie. „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 4, s. 122. 

7 O kampanii PORP w kraju zob. szerzej: K. Kowalczyk, Kampania wyborcza Platformy 
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych 2006 roku. „Athenaeum. 
Political Science” 2007, nr 17, s. 43–58.  
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w Szczecinie, Cezarego Urbana. Ostatecznie na początku lipca 2006 r. zdecy-
dowano się wystawić Piotra Krzystka, nienaleŜącego do PORP8. Na tę decyzję 
miały wpływ następujące czynniki: kandydat nie naleŜał do Ŝadnej frakcji  
w szczecińskiej Platformie, miał pewne doświadczenie administracyjne, a jed-
nocześnie był człowiekiem młodym (miał w sobie łączyć profesjonalizm  
i „efekt świeŜości”), jego sytuacja rodzinna była ustabilizowana (w przeciwień-
stwie do kawalera C. Urbana). Sam Krzystek w trakcie kampanii odwoływał się 
w swym programie do konserwatywno-liberalnego programu Platformy: posza-
nowania tradycyjnych wartości i zaufania gospodarce rynkowej.  

Listy kandydatów do Rady Miasta Szczecin były ustalane przez Zarząd 
Miejski/Powiatowy PORP. Wydaje się, Ŝe decydującą rolę w kształtowaniu list 
miał przewodniczący partii w mieście, poseł Sławomir Nitras. W wyborach do 
Rady Miasta PORP zblokowała listy z PSL, a w wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego – z PSL i KPEiR. Oficjalna inauguracja  
regionalnej kampanii samorządowej Platformy Obywatelskiej RP odbyła się  
15 października 2007 r. w klubie „Can Can” z udziałem przewodniczącego 
partii Donalda Tuska9. 

Kampania prezydencka 

Jednym z najpowaŜniejszych kandydatów na urząd prezydenta Szczecina, 
oprócz Jacka Piechoty (Komitet Wyborczy Wyborców Lewica i Demokraci)  
i Teresy Lubińskiej (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), był Piotr 
Krzystek10.  

Urodził się on 5 lutego 1973 r. W czerwcu 1997 r. ukończył Wydział Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego W 1998 r. pracował w Urzę-

                                              
8 Ika, Krzystek na prezydenta. „Głos Szczeciński”, 6.07.2006, s. 4. 
9 A. Zadworny, Konwencja wyborcza Piotra Krzystka. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 

15.10.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3685088.html.  
10 W wyborach na prezydenta Szczecina w 2006 r. wystartowało 11 kandydatów; byli to  

w kolejności alfabetycznej: Sylwester Chruszcz (KW LPR), Marian Jurczyk (KWW NiezaleŜne-
go Komitetu Mariana Jurczyka, Teresa Kochańska (KWW Teresy GraŜyny Kochańskiej), Piotr 
Krzystek (KW PORP), Warcisław Kunc (KW PSL), Piotr Lewandowski (KWW Piotra Lewan-
dowskiego. Szczecin 21), Teresa Lubińska (KW Prawo i Sprawiedliwość), Jerzy Manduk (KWW 
Jerzego Manduka „CZAS”), Jacek Piechota (Koalicyjny KW SLD + SDPL + PD + UP Lewica  
i Demokraci), Adam Pik (KW UPR, zrezygnował z kandydowania 7.11.2006), Mateusz Piskorski 
(KW Samoobrona RP, zrezygnował z kandydowania 10.11.2006). Zob. http://www.wybory2006. 
pkw.gov.pl; http://www.miasta.pl/szczecin/1,34954,3724175.html; http://www.lubinska.pl/  
index.php?id=1&news=70. 
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dzie Miejskim w Szczecinie, a następnie w Urzędzie Wojewódzkim. Od  
1 stycznia 2001 r. do 31 marca 2002 r. był dyrektorem generalnym Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od marca 2002 r. prowadził kancelarię 
radcy prawnego. Za kadencji Mariana Jurczyka od 21 listopada 2002 r. do  
23 sierpnia 2004 r. sprawował funkcję zastępcy prezydenta miasta, będąc od-
powiedzialny za gospodarkę nieruchomościami, mieszkalnictwo i administrację 
budowlaną. Po opuszczeniu tego stanowiska pracował na własny rachunek jako 
radca prawny. Od 2004 r. był prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euro-
regionu Pomerania11. 

W przededniu kampanii wyborczej Piotr Krzystek był postacią stanowiącą 
novum na lokalnej scenie politycznej, większość szczecinian go nie znała; nale-
Ŝało zatem wykreować jego wizerunek12. Jak słusznie zauwaŜyła Marzena Ci-
chosz: Zwiększony popyt na „nowego” przywódcę pojawia się wraz z zapotrze-
bowaniem na zmiany, czyli w sytuacjach rewolucyjnych, kryzysu politycznego, 
społecznego i gospodarczego, przekonania o nieudolności poprzedniej ekipy 
politycznej, sytuacji deprywacji społecznej13. Taka sytuacja zaistniała w Szcze-
cinie, gdzie rządy prezydenta Mariana Jurczyka odznaczały się nieudolnością  
w zarządzaniu metropolią, brakiem spójnej polityki inwestycyjnej, wzrostem 
bezrobocia, nierozwiązaniem problemów klubu piłkarskiego „Pogoń”, migracją 
młodych szczecinian w poszukiwaniu pracy14. Cele strategii wyborczej Krzyst-
ka były następujące: 1) promocja nazwiska, 2) skorygowanie wizerunku (Krzy-
stek to nie człowiek nieśmiały, wahający się, lecz pewny siebie; nie tylko 

                                              
11 Prezydent Miasta Szczecina. W: http://www.bip.szczecin.pl. 
12 Wizerunek (image) polityka oznacza tworzone w określonym celu (np. wyborczym) szcze-

gólnego rodzaju wyobraŜenie, które poprzez wywoływanie skojarzeń przydaje obiektowi dodat-
kowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobowościowych) i w ten spo-
sób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing poli-
tyczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk 2005, s. 153.  

13 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich  
w III RP. Toruń 2003, s. 71. 

14 Zob. J. Kowalewska, J. Połowniak, Prezydent na wielki minus. „Gazeta Wyborcza. Szcze-
cin”, 25.09.2006, s. 4–5. 23.05.2004 r. przeprowadzono z inicjatywy polityków PORP referen-
dum w sprawie odwołania M. Jurczyka z funkcji prezydenta Szczecina. Za odwołaniem Jurczyka 
opowiedziało się 96,6% głosujących, tj. 18,88% uprawnionych do głosowania, czyli 56,4 tys. 
mieszkańców, tzn. więcej, niŜ wybrało go w 2002 r. (w drugiej turze głosowało na niego 53,9 tys. 
osób). Referendum było niewaŜne z powodu niskiej frekwencji (wymóg to co najmniej 30% 
uprawnionych do głosowania). 
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urzędnik, ale przywódca15); 3) uzyskanie poparcia lokalnych elit naukowych, 
kulturalnych i gospodarczych, 4) ugruntowanie swojej pozycji wśród elektoratu 
Platformy, 5) poszerzenie elektoratu o wyborców niezdecydowanych, 6) ode-
branie Lubińskiej elektoratu centroprawicowego.  

PoniewaŜ kandydat był osobą mało znaną mieszkańcom Szczecina, juŜ  
w sierpniu 2006 r. powołano Ruch Dumny Szczecin, którego celem było utrwa-
lanie w świadomości społecznej nazwiska kandydata. Utworzono komitet hono-
rowy, do którego weszli znani szczecińscy naukowcy, nauczyciele, lekarze, 
sportowcy. Podczas konferencji prasowych Krzystek lansował ideę utworzenia 
w Szczecinie Muzeum Drogi do Wolności (na wzór Muzeum Powstania War-
szawskiego). Na ulicach miasta pojawiły się billboardy, na których Monika 
Pyrek, Radosław Majdan, C. Urban i P. Krzystek przekonywali, iŜ Szczecin jest 
miastem, z którego moŜna być dumnym16. Podczas wspomnianej oficjalnej 
inauguracji kampanii Krzystka w klubie „Can Can” zaprezentowano program 
kandydata17.  

Krzystek zwracał uwagę na potrzebę objęcia całego miasta planem zagos-
podarowania przestrzennego. Szczecin powinien się stać nowoczesnym centrum 
biznesu w oparciu o podstrefę ekonomiczną. NaleŜy zbudować nowoczesną linę 
kolejową łączącą Szczecin z Berlinem, aby czas przejazdu skrócić do godziny. 
W stolicy Niemiec trzeba stworzyć specjalne biuro dla niemieckich inwestorów. 
Rozwój Szczecina powinien się dokonywać we współpracy z sąsiednimi gmi-
nami; w tym celu naleŜy powołać do Ŝycia Szczeciński Metropolitarny Obszar 
Gospodarczy. Polepszeniu bezpieczeństwa mieszkańców miałyby słuŜyć system 
monitoringu i zmiana rozkładu patroli. W kolejnym punkcie programu wspom-
niano o potrzebie budowy obwodnicy zachodniej i śródmiejskiej. Nowym ser-
cem miasta miałoby się stać Śródodrze z nowoczesną zabudową mieszkaniową, 
usługową, handlową, obiektami uŜyteczności publicznej. Konieczne jest rozwi-
janie prawobrzeŜnych dzielnic Szczecina poprzez zagospodarowanie terenów 
lotniska w Dąbiu oraz Międzynarodowych Targów Szczecińskich, gdzie zosta-
łyby zlokalizowane wszystkie niezbędne funkcje miejskie. NaleŜy zbudować 

                                              
15 Istotnym problemem w kreowaniu wizerunku był mały wzrost P. Krzystka. O kwestii 

wzrostu kandydata w kampanii wyborczej zob. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing..., s. 207–
208. 

16 http://www.dumnyszczecin.pl.  
17 A. Zadworny, Konwencja wyborcza Piotra Krzystka. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 

15.10.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3685088.html.  
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równieŜ nowy stadion „Pogoni” i dzielnicowe centra sportowe, przy wykorzy-
staniu środków unijnych. Warto przywrócić morski charakter miasta poprzez 
budowę nowych marin i powrót wodolotu na trasę Szczecin–Świnoujście. Co 
roku naleŜy uzbroić 100 ha na nowe budownictwo mieszkaniowe. Ostatni punkt 
programu zakładał stworzenie marki „Szczecińska szkoła” poprzez likwidację 
rejonizacji, wykreowanie dyrektorów-menedŜerów szkół18. W sumie manifest 
programowy miał charakter modernizacyjny i odwoływał się zwłaszcza do 
młodej części elektoratu. Program Krzystka dostępny był na jego stronie inter-
netowej, prezentowano go na konferencjach prasowych i kolportowano w for-
mie broszur.  

Popularyzacja wizerunku kandydata odbywała się za pomocą wszystkich 
dostępnych technik promocji politycznej19. Krzystek odbywał spotkania z wy-
borcami w róŜnych punktach miasta, organizował konferencje prasowe, brał 
udział w publicznych debatach, w lokalnym radiu i telewizji emitowano jego 
spoty reklamowe, miał swoją stronę internetową (http://www.krzystek.org), 
dysponował trzema wzorami ulotek, w Szczecinie pojawiły się liczne billboardy 
z jego wizerunkiem. Krzystek uczestniczył w debatach kandydatów, zorgani-
zowanych podczas targów „Probiznes”, u ojców dominikanów w „Bazylice pod 
blachą”, w KsiąŜnicy Pomorskiej, na deptaku Bogusława i w Teatrze Polskim20. 

Kandydat na prezydenta miasta dysponował trzema wzorami ulotek.  
W przypadku wzoru nr 1 na pierwszej stronie przedstawiono jego wizerunek. 
Na drugiej i trzeciej stronie ulotki znajdowały się wizerunki osób rekomendują-
cych kandydata, wraz z krótkimi opiniami; byli to: Donald Tusk, przewodni-
czący PORP; Jerzy Buzek, euordeputowany PORP; prof. Krzysztof Marlicz, 
onegdaj rektor Pomorskiej Akademii Medycznej; Krystyna Łyczywek, artysta 
fotografik; Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego; Celina Skrobisz, animator kultury; Jerzy Serdyński, wiceprezes 
Akcji Katolickiej. Na ostatniej stronie zamieszczono zdjęcie Krzystka z rodzi-
ną21. Na pierwszej stronie ulotki nr 2 znajdował się wizerunek kandydata, na 
                                              

18 Piotr Krzystek. Program dla Szczecina. B.m.r.w. 
19 O technikach promocji politycznej zob. M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama poli-

tyczna. W: Marketing polityczny w teorii i praktyce. Red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak. Wro-
cław 2002, s. 171–192. 

20 A. Łuc, Przebieg wyborów w Szczecinie. W: Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach  
w 2006 r. na Pomorzu Zachodnim. Red. M. Drzonek. Szczecin 2007, s. 98–100. 

21 Ulotka Piotra Krzystka, kandydata na prezydenta Szczecina, wzór nr 1 – w zbiorach auto-
ra. 
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stronach wewnętrznych – program oraz hasło „Będziemy dumni ze Szczecina!”, 
a na stronie czwartej – zdjęcie Krzystka z Ŝoną i dwoma synami22. Awers ulotki 
nr 3 zawierał zdjęcie kandydata z D. Tuskiem i jego wypowiedzią: Piotr Krzy-
stek to gwarancja, ze będziecie dumni ze Szczecina oraz hasłem: „12. listopada 
wybierz Piotra Krzystka na Prezydenta Naszego Miasta”. Na rewersie umiesz-
czono „Zobowiązanie prezydenckie Piotra Krzystka” i jego deklarację progra-
mową23. Kandydat dysponował elegancko wydanym programem wyborczym, 
który był kolportowany wśród członków i sympatyków partii oraz wyborców24. 

W trakcie kampanii wyborczej pojawiło się kilka wariantów reklam wiel-
koformatowych pretendenta Platformy: Krzystek jako lider stowarzyszenia 
Dumny Szczecin, kandydat PORP na urząd prezydenta (dwa warianty), kandy-
dat popierany przez D. Tuska25. W lokalnej prasie zamieszczono ogłoszenia 
wyborcze kandydata Platformy, w których zaprezentowano skład jego komitetu 
honorowego26.  

Działania promocyjne Krzystka zmierzały równieŜ do poszerzenia elekto-
ratu, pozyskania niezdecydowanych wyborców. Kandydat przedstawił róŜnym 
grupom społecznym ciekawe propozycje, znacznie wykraczające poza program 
Platformy, adresowany głównie do ludzi kreatywnych, ustabilizowanych i do 
młodszego pokolenia. Krzystek zaproponował bilety socjalne na komunikację 
miejską dla emerytów i rencistów (ulga wynosiłaby 60%), utworzenie sieci 
barów mlecznych i wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się 
                                              

22 Ulotka Piotra Krzystka, kandydata na prezydenta Szczecina, wzór nr 2 – tamŜe. 
23 Ulotka Piotra Krzystka, kandydata na prezydenta Szczecina, wzór nr 3 – tamŜe.  
24 Piotr Krzystek. Program... 
25 A. Łuc, Przebieg wyborów..., s. 106. 
26 W skład komitetu honorowego P. Krzystka weszli: dr Bogdan Adamek, Paweł Bartnik, 

prof. dr hab. Stefan Berczyński, dr hab. Mirosław Brykczyński, prof. Jadwiga Buczkowska-
Radlińska, prof. dr hab. Wiesław Burger, prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski, dr Jerzy Ciapała, 
prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski, prof. dr hab. Wieńczysław Daca, Maria Dąbek, Stanisław 
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osobami starszymi27. Kandydat zapowiedział teŜ likwidowanie barier architek-
tonicznych w mieście i stwierdził, Ŝe 6% pracowników zatrudnianych przez 
urząd miasta powinni stanowić niepełnosprawni28. Krzystek wystąpił równieŜ  
w obronie Stoczni Szczecińskiej Nowej i przeciwko jej pochopnej prywatyza-
cji29. Na konferencję poświęconą turystyce Krzystek przyjechał rowerem ze 
znajomymi i kurierami; stwierdził, Ŝe zamierza stworzyć 120 km ścieŜek rowe-
rowych, biegnących przez najatrakcyjniejsze obszary miasta, i sięgnie w tym 
celu po środki europejskie. Pokazywał wzór szczecińskiej karty turystycznej, 
uprawniającej do rabatów, którą miasto mogłoby wprowadzić w porozumieniu 
z instytucjami kulturalnymi, restauracjami, hotelami30. 

Poparcia Krzystkowi udzielili, w pierwszej turze, przebywający z wizytą  
w Szczecinie działacze Platformy: posłanka Julia Pitera, wiceprzewodniczący 
partii poseł Jan Rokita oraz jego Ŝona Nelly Rokita.  

Celem kampanii negatywnej jest zdyskredytowanie przeciwnika politycz-
nego. Kampania negatywna, odwołująca się często do dyskursu emocjonalnego, 
prowadzi niewątpliwie do eskalacji konfliktu politycznego31. Szczecińska Plat-
forma zastosowała niektóre techniki kampanii negatywnej, aby zdyskredytować 
głównych kontrkandydatów Krzystka: Jacka Piechotę i Teresę Lubińską. Pod-
czas jednej z debat Krzystek stwierdził, Ŝe Piechota jako długoletni poseł nie-
wiele zrobił dla Szczecina32. TuŜ przed drugą turą wyborów poseł Zaremba 
zarzucił Piechocie, iŜ w zeznaniu majątkowym zaniŜył wartość domu i działki33. 
NaleŜy podkreślić, iŜ podczas kampanii nie eksponowano PZPR-owskiej pro-

                                              
27 marc, Krzystek chce wspierać starszych i ubogich. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 

9.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3726506.html  
28 marc, Krzystek: Szczecin będzie bez barier. TamŜe, 3.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/ 

szczecin/1,34954,3716202.html  
29 az, Krzystek w obronie stoczni. TamŜe, 9.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/ 

1,34954,3727860.html.  
30 Krzystek o turystyce. W: http://www.krzystek.org, 29.09.2006.  
31 O negatywnej kampanii wyborczej zob. szerzej: W. Cwalina, A. Falkowski: Marketing..., 

s. 477–510; K. Dombrowicz, Czarny Public Relations – brutalna kampania czy profesjonalizacja 
rynku wyborczego. W: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii..., s. 152–166; tegoŜ, Mar-
keting polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej. Toruń 2004, s. 175–
220. 

32 Debata prezydencka w „kaplicy pod blachą” – Krzystek kontra Piechota. W: http:// 
www.szczecin.platforma.org.  

33 mc, akr, Zaremba: Piechota zaniŜa swój majątek. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 
20.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3746389.html.  
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weniencji Piechoty. W odniesieniu do Lubińskiej poseł Sławomir Nitras stwier-
dził, Ŝe nie ma ona zwartego programu, nie uczestniczy w debatach publicznych 
i nie pozwala zadawać dziennikarzom pytań. Nitras zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe 
w komitecie honorowym Lubińskiej, co ujawniła „Gazeta Wyborcza. Szcze-
cin”, znalazły się osoby mające konflikt z prawem. Poseł stwierdził: Po ewi-
dentnej wpadce ze swoim honorowym komitetem wyborczym [Lubińska] mówi, 
Ŝe czuje się wzmocniona. Albo oświadcza, Ŝe modli się za ministra Ziobrę. To 
dowody na to, Ŝe traci kontakt z rzeczywistością34. Nitras złoŜył teŜ doniesienie 
do prokuratury o popełnieniu przez Lubińską przestępstwa, polegającego na 
tym, Ŝe będąc ministrem finansów, umorzyła długi posła Samoobrony RP Ber-
narda Ptaka35. W sumie w ramach kampanii negatywnej starano się wykazać, iŜ 
Piechota nie dotrzymuje obietnic wyborczych, a Lubińska nie jest osobą komu-
nikatywną, stabilną emocjonalnie, godną zaufania czy wręcz nie ma kompeten-
cji do zarządzania miastem. 

Politycy PiS prowadzili kampanię negatywną wobec kandydata PORP, za-
rzucając mu, Ŝe dostał atrakcyjne mieszkanie dzięki swojemu stanowisku. 
Krzystek jako dyrektor generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego nabył 148-metrowe mieszkanie po bardzo atrakcyjnej cenie. Poseł PiS 
Leszek Dobrzyński stwierdził na konferencji prasowej: Był dobrze zarabiają-
cym młodym człowiekiem i otrzymał z zasobów miasta lokal o bardzo atrakcyj-
nej lokalizacji, wyceniony na 179 tys. zł, a po roku wykupił go za 31 700 zł.  
W układach partyjnych, koleŜeńskich czy urzędniczych ktoś otrzymuje mieszka-
nie poza kolejnością. Czy za swoich rządów będzie równieŜ popierał takie dzia-
łania? Czy będzie kolegom partyjnym, kolegom z urzędów załatwiał mieszka-
nia? W obronie Krzystka stanął poseł Nitras, a sam kandydat Platformy na 
urząd prezydenta powiedział, Ŝe wykupił mieszkanie na normalnych zasadach, 
obowiązujących wszystkich szczecinian36. 

                                              
34 az, Platforma atakuje Lubińską. TamŜe, 19.10.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/ 

1,34954,3693555.html. 
35 M. Górka, Nitras doniósł na Lubińską do prokuratury. TamŜe, 7.11.2006, http://www. 

miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3724171.html  
36 M. Adamowska, akr, PiS znalazł haka na Krzystka. TamŜe, 6.11.2006, http://www.miasta. 

gazeta.pl/szczecin/1,34954,3722376.html.  
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Kampania wyborcza Krzystka zakończyła się sukcesem. W pierwszej turze 
wyborów 12 listopada 2006 r. uzyskał on 41,79% głosów, Piechota – 27,91%, 
Lubińska – 22,89%37.  

W trakcie drugiej tury kandydat PORP unikał ostrej konfrontacji z Piecho-
tą, odwoływał się do konkretnych załoŜeń swojego programu. Oceniając wy-
borcze szanse kandydata Platformy w drugiej turze wyborów, Andrzej Łuc 
stwierdził: Za zwycięstwem Krzystka przemawiały uzyskiwane dotychczas wyni-
ki w Szczecinie przez Platformę Obywatelską, aparat wyborczy tego ugrupowa-
nia oraz dość liczny elektorat negatywny J. Piechoty. Ponadto Krzystek wystę-
pował w wyborach jako młody i bezpartyjny kandydat spoza politycznego esta-
blishmentu, który cieszył się równieŜ opinią osoby popieranej przez hierarchów 
Kościoła katolickiego, co w starciu z przedstawicielem lewicy mogło być dodat-
kowym atutem. Zdaniem konkurencji słabością tej kandydatury miały się nato-
miast okazać: brak politycznego doświadczenia (choć równocześnie jako zarzut 
stawiano kandydatowi PO ponaddwuletnie pełnienie w magistracie funkcji za-
stępcy M. Jurczyka), niesamodzielność w działaniu i niska (przynajmniej przed  
I turą wyborów) rozpoznawalność kandydata38. Krzystek wystąpił wraz z Pie-
chotą debacie w Polskim Radiu Szczecin – obaj mówili o konieczności „dogo-
nienia” innych miast, zatrzymania młodych ludzi etc. Piechota zapytał kontr-
kandydata, czy nie ma „kaca moralnego” z powodu przyjęcia od miasta miesz-
kania w czasach, gdy był dyrektorem generalnym Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Zdaniem Krzystka: Wszystko odbyło się zgodnie  
z prawem39. W drugiej turze kampanii pojawiły się nowe billboardy oraz spoty 
radiowe i telewizyjne kandydata Platformy: Sztab Piotra Krzystka w reklamach 
telewizyjnych, prezentujący go na tle m.in. urzędu miasta z programem w ręku 
podkreślał, iŜ ma konkretne propozycje dla szczecinian40. 

W drugiej turze Krzystek otrzymał rekomendacje: eurodeputowanego 
PORP Jerzego Buzka; sekretarza generalnego PiS, posła Joachima Brudzińskie-
go; kandydata PSL, dyrygenta Warcisława Kunca; zarządu regionu NSZZ „So-
lidarność” Pomorza Zachodniego; prezydentów: Gdańska – Pawła Adamowi-
cza, Sopotu – Jacka Karnowskiego, Koszalina – Mirosława Mikietyńskiego; 
                                              

37 Wszystkie dane za Państwową Komisją Wyborczą: http://www.wybory2006.pkw.gov.pl. 
38 A. Łuc, Przebieg wyborów..., s.103. 
39 A. Kraśnicki jr, Krzystek i Piechota porozmawiali. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 

20.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34939,3743981.html.  
40 A. Łuc, Przebieg wyborów..., s. 105. 
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burmistrzów: Goleniowa – Andrzeja Wojciechowskiego i Polic –Władysława 
Diakuna41. Kandydat Platformy wykorzystał nadanie Orderu Orła Białego abp 
K. Majdańskiemu, by podkreślić zasługi hierarchy i Kościoła dla Szczecina oraz 
podziękować Lechowi Kaczyńskiemu, który jako prezydent nadał mu odznacze-
nie. Zapowiadał gotowość współpracy w Radzie Miasta z radnymi PiS42.  

W związku z wypadkiem w kopani „Halemba” w Rudzie Śląskiej Krzy-
stek, podobnie jak Piechota, zawiesił prowadzenie kampanii wyborczej, co 
uniemoŜliwiło odbycie planowanej wcześniej debaty, którą miały transmitować 
regionalne media43. 

W drugiej turze wyborów prezydenckich 26 listopada 2006 r. Krzystek 
pokonał Piechotę, uzyskując poparcie 74 473 wyborców, czyli 64,83% gło-
sów44. O sukcesie kandydata Platformy zadecydowały przede wszystkim: 
wzrost notowań wyborczych PORP w kraju, „efekt politycznej świeŜości” kan-
dydata, oddanie głosów przez gros elektoratu PiS (Lubińskiej) na Krzystka  
w drugiej turze, niechęć do głosowania na pretendenta utoŜsamianego przez 
część wyborców z obozem postkomunistycznym.  

Na początku kampanii wyborczej Krzystek funkcjonował jako mało znany 
aktor polityczny – homo novus w szczecińskiej polityce. Wystąpieniom pu-
blicznym kandydata Platformy towarzyszyły brak pewności siebie, powolność, 
niewyraźny i precyzyjny język wypowiedzi (nieczytelny przekaz werbalny  
i pozawerbalny)45. Z czasem – przy uŜyciu całego zespołu technik marketingu 
wyborczego – Krzystek stał się bardziej rozpoznawalnym kandydatem. Dodat-
kowo jego pozycję wzmacniała identyfikacja z Platformą, notującą wzrost po-
parcia w sondaŜach. Krzystek stał się pretendentem do prezydenckiego fotela, 
wyraŜającym tęsknotę młodego i średniego pokolenia szczecinian za moderni-

                                              
41 http://www.krzystek.org.  
42 A. Ratuszyński, Koniec miękkiej kampanii. „Kurier Szczeciński”, 15.11.2006, s. 4. 
43 A. Łuc, Przebieg wyborów..., s. 106–107.  
44 Wszystkie dane za Państwową Komisją Wyborczą: http://www.wybory2006.pkw.gov.pl.  
45 Komentując kampanię wyborczą P. Krzystka, dziennikarka „Gazety Wyborczej. Szcze-

cin” J. Kowalewska stwierdziła: Krzystka, choć ma duŜą wiedzę (bezapelacyjne wygrał w konkur-
sie wiedzy o Szczecinie w debacie trzech mediów), kamery i mikrofony peszą. Często mówił za 
cicho, jakby brakowało mu wiary w siebie. Ale z dnia na dzień robi postępy. J. Kowalewska, 
Dobiega końca kampania wyborcza. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 7.11.2006, 
http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3724161.html. Niewątpliwie brak pewności siebie, 
monotonność wypowiedzi, zniekształcenie informacji są barierami w skutecznym komunikowa-
niu się polityka z wyborcą. Zob. G. Łasiński, Sztuka prezentacji. Poznań 2000, s. 20.  
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zacją miasta, tj. pozyskiwaniem nowych inwestorów, zmniejszeniem bezrobo-
cia, budową infrastruktury drogowej, sportowej, unowocześnieniem komunika-
cji etc.; wyrwaniem Szczecina z zastoju będącego konsekwencją rządów  
M. Jurczyka. Pokonanie przez Krzystka kandydata SLD w dobrych proporcjach 
65 do 35% moŜna uznać za jeden z ogólnopolskich sukcesów Platformy Oby-
watelskiej RP w wyborach samorządowych w 2006 r.  

Na uroczystej sesji Rady Miasta 4 grudnia 2005 r. odbyło się zaprzysięŜe-
nie nowego prezydenta. Podsumowując swoją kampanię, stwierdził: Mój wy-
borczy wynik zobowiązuje. Oznacza, Ŝe mieszkańcy chcą zmiany i obdarzyli 
mnie, najmłodszego prezydenta w historii Szczecina, duŜym zaufaniem. Zastęp-
cami prezydenta zostali: do spraw oświaty – ElŜbieta Masojć (dyrektor Wydzia-
łu Oświaty UM); do spraw opieki społecznej, słuŜby zdrowia, kultury i sportu – 
Tomasz Jarmoliński (ordynator oddziału nefrologii w szpitalu dziecięcym); do 
spraw gospodarczych – Krzysztof Nowak (handlowiec); do spaw komunalnych 
– Beniamin Chochulski (prezes Morskiego Portu Police, członek PiS)46.  

Kampania do Rady Miasta Szczecin 

Prezentacja pretendentów Platformy Obywatelskiej RP do Rady Miasta Szcze-
cin nastąpiła 26 września 2006 r. Rekomendując kandydatów na radnych, kan-
dydat PORP na prezydenta Szczecina Piotr Krzystek stwierdził: To są osoby  
z róŜnych środowisk, politycy Platformy i społecznicy zaangaŜowani w Ŝycie 
swojej społeczności. Niektórzy mają juŜ duŜe doświadczenie, inni są na począt-
ku kariery. Na prawobrzeŜu (okręg nr 1) listę otwierał 48-letni Tomasz Grodzki, 
torakochirurg i dyrektor szpitala w Zdunowie. W okręgu nr 2 (Pomorzany – 
Gumieńce) liderem był 31-letni Arkadiusz Pawlak, szef kampanii prezydenckiej 
Krzystka, a niegdyś bliski współpracownik prezydenta Marka Koćmiela.  
W Śródmieściu (okręg nr 3) jako pierwsza wystartowała 39-letnia Renata Za-
remba, radna obecnej kadencji, doradca inwestycyjny. Na Pogodnie (okręg nr 4) 
listę otwierała 47-letnia GraŜyna Zielińska, działaczka społeczna. W okręgu nr 5 
(Nadodrze) pierwszy był 47-letni Paweł Bartnik, wieloletni radny, zastępca 
prezydenta Bartłomieja Sochańskiego. Na listach znaleźli się byli działacze 
Unii Wolności i Partii Demokratycznej – demokratów.pl, jak choćby Bazyli 
Baran; byłego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN) i Akcji Kato-

                                              
46 J. Kowalewska, Prezydent Piotr Krzystek zaprzysięŜony. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 

4.12.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34939,3772954,html. 
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lickiej – Jerzy Serdyński; czy teŜ sportowcy – Robert Dymkowski, piłkarz  
MKS Pogoń. Większość kandydatów stanowili ludzie stosunkowo młodzi: 30–
40-letni47. 

Z analizy programów kandydatów do Rady Miasta wynika, iŜ pretendenci 
Platformy akcentowali takie kwestie, jak tworzenie nowych miejsc pracy (po-
przez pozyskiwanie inwestorów, wyznaczanie terenów pod inwestycje), lepsze 
wykorzystanie nowych technologii, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, bu-
dowa nowych obiektów rekreacyjnych i sportowych. Przykładowo, Bazyli Ba-
ran stwierdzał w swojej ulotce wyborczej: Jestem za udzieleniem inwestorom 
daleko idącego wsparcia. Potrzebujemy długofalowego programu uwzględnia-
jącego takŜe rozwój rodzimych przedsiębiorstw [...]. Szczególnie bliska jest mi 
edukacja. Co szósta osoba w naszym mieście jest studentem. Jako radny będę 
wspierał rozwój szczeciński szkół i uczelni48. Kandydat na radnego Tomasz 
Jarmoliński nakreślił program wyborczy w bajkowym stylu: Wały Chrobrego, 
Zamek, Jasne Błonia, Katedra, Plac Grunwaldzki, Kino Pionier, historia i co-
dzienność, dumne mury i brudne podwórka, najpiękniejsza dzielnica świata,  
a w niej smutni ludzie. Trzeba ją posprzątać, odbudować i oŜywić. Połączyć 
szybkim tramwajem z peryferiami. Wybudować nową Kaskadę i podziemne par-
kingi. Wyremontować dworzec kolejowy. Upiększyć i wyposaŜyć nabrzeŜa. A na 
koniec przywrócić blask Szpitalowi Dziecięcemu. By powróciła do Śródmieścia 
dusza Szczecina. Byśmy się uśmiechali do siebie i byli szczęśliwi49.  

Kandydaci PORP do Rady Miasta Szczecin występowali pod hasłem 
„Szansa dla Szczecina”. Hasła poszczególnych kandydatów były mało orygi-
nalne, nawiązywały do miasta („Zawsze z mieszkańcami” – G. Zielińska50; 
„Szczecin dla Naszych Dzieci” – T. Jarmoliński), doświadczenia Ŝyciowego  
i zawodowego pretendenta („Od biologii morskiej do sportu” – Zbigniew 
Iwan51; „Wiedza i doświadczenie” – B. Baran52). Trudno ocenić, czy enigma-
tyczne hasło Katarzyny Marlicz – „Przyszłość na piątkę” – odnosiło się do jej 
perspektyw zawodowych i Ŝyciowych, czy do oczekiwanej pozycji Szczecina53. 
                                              

47 ArR, DruŜyna Krzystka. „Kurier Szczeciński”, 27.09.2006. 
48 Ulotka Bazylego Barana, kandydata do Rady Miasta Szczecin, http://www.bazylibaran.pl.  
49 Ulotka Tomasza Jarmolińskiego, kandydata do Rady Miasta Szczecin – w zbiorach autora. 
50 Ulotka GraŜyny Zielińskiej, kandydatki do Rady Miasta Szczecin – tamŜe.  
51 Ulotka Zbigniewa Iwana, kandydata do Rady Miasta Szczecin – tamŜe. 
52 Ulotka Bazylego Barana, kandydata do Rady Miasta Szczecin – tamŜe.  
53 Ulotka Katarzyny Marlicz, kandydatki do Rady Miasta Szczecin – tamŜe. 
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Intrygujący slogan umieścił na ulotce Maciej Jasiński: „Jak wyglądam? ... Le-
piej spytaj co zrobię!”54. Niektórzy kandydaci nie zamieścili na ulotkach wła-
snych haseł. 

W trakcie kampanii wyborczej kandydaci PORP odwoływali się do 
wszystkich dostępnych technik marketingowych: sprzedaŜy osobistej (rozmów 
bezpośrednich, spotkań, festynów wyborczych, konwencji), promocji sprzedaŜy 
(gadŜetów), public relations i publicity (informacji dla prasy, przemówień), 
marketingu bezpośredniego (listów do wyborców, tradycyjnych i elektronicz-
nych; stron internetowych), reklamy wizualnej (prasowej, ulotek, plakatów, 
billboardów, banerów, na środkach transportu), audiowizualnej (telewizyjnej), 
audytywnej (radiowej) i interaktywnej (internetowej, DVD)55. „Szanujący się” 
kandydat Platformy na radnego miał komplet ulotek i plakatów (lub kilka bill-
boardów), gadŜety, własną stronę internetową. Kontaktował się z potencjalnym 
wyborcą drogą rozmów osobistych, pocztą elektroniczną i za pośrednictwem 
przesyłek bezadresowych.  

Zgodnie z zaleceniami krajowego sztabu wyborczego PORP dwu- lub 
czterostronicowe ulotki 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 na-
wiązywać do barw Platformy56. Na rozkładówce ulotki prezentowano Ŝyciorys  
i program kandydata. Na ostatniej stronie umieszczano z lewej wizerunek pre-
tendenta PORP na prezydenta miasta, z prawej – hasła określonego kandydata 
na radnego. Niektórzy kandydaci Platformy, np. Tomasz Grodzki, zamieścili  
w lokalnej prasie ogłoszenia wyborcze57.  

Kandydaci Platformy do Rady Miasta Szczecin praktycznie nie organizo-
wali konferencji prasowych. Jedynym bodaj wyjątkiem był Jerzy Serdyński, 
który skrytykował władze miasta, przedstawiając dziennikarzom wyniki kontro-
                                              

54 Ulotka Macieja Jasińskiego, kandydata do Rady Miasta Szczecin – tamŜe.  
55 M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama..., s. 172–173.  
56 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 PO. T. Brzeziński, B. Michalak, 
Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce. W: Marketing 
polityczny w poszukiwaniu strategii..., s. 179, 181.  

57 „Kurier Szczeciński”, 9.11.2006, s. 3. 
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li przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zakładzie Usług 
Komunalnych. Zdaniem Serdyńskiego od stycznia do czerwca 2006 r. ZUK nie 
przekazał od budŜetu miasta 3 mln zł. Kandydat na radnego stwierdził: To po-
kazuje, Ŝe prezydent Marian Jurczyk nie ma kontroli nad zakładami budŜeto-
wymi58. Platforma prowadziła kampanię negatywną wobec Teresy Lubińskiej, 
kandydatki KW PiS na prezydenta i na radną.  

Do głosowania na kobiety umieszczone na liście PORP wzywała podczas 
swojej wizyty w Szczecinie Nelly Rokita, działaczka partii i przewodnicząca 
Europejskiej Unii Kobiet: ZaleŜy im na tym, by do przedszkola była dobra dro-
ga. Zadbają o dobry budŜet, bo męŜczyzna w swojej naturze ma skłonności do 
przesadnych wydatków. Im więcej kobiet, tym lepszy samorząd 59. 

Kampania do Rady Miasta Szczecin odbywała się w tle czy nawet na mar-
ginesie rozgrywki o urząd włodarza miasta60. Zdaniem Pauliny Olechowskiej 
kampania kandydatów PORP do Rady Miasta była spójna z kampanią partyjne-
go kandydata na prezydenta61. 

W wyborach samorządowych w 2002 r. PORP uzyskała w ramach KWW 
POPiS zaledwie trzy mandaty62. W wyborach 12 listopada 2006 r. Platforma 
odniosła umiarkowany sukces, zdobywając 15 mandatów w 31-osobowej Ra-
dzie Miasta. Do bezwzględnej większości zabrakło PORP jednego mandatu. 
Gdyby do ordynacji nie wprowadzono zasady blokowania list, szesnasty man-
dat otrzymałby kandydat PORP w okręgu nr 3, Leszek Nagay63. Na kandydatów 
Platformy głosowało łącznie 55 001 mieszkańców Szczecina, co stanowiło 
41,19% głosów. Radnymi w kolejności uzyskanych głosów zostali: Paweł Bart-
nik (4449), Renata Zaremba (4361), GraŜyna Zielińska (4004), Arkadiusz Paw-
lak (3579), Tomasz Grodzki (3448), Michał Marcinkiewicz (3180), Urszula 
Pańka (1972), Władysław Dzikowski (1513), Katarzyna Marlicz (1513), Paweł 

                                              
58 ola, Nieprawidłowości w ZUK. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 17.10.2006, http://www. 

miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3688127.html.  
59 kov, Nelly Rokita wzywa do głosowania na kobiety. TamŜe, 27.10.2006, http://www.miasta. 

gazeta.pl/szczecin/1,34954,3705562.html.  
60 Taki pogląd wyraŜa równieŜ A. Łuc, zob. tegoŜ, Przebieg wyborów..., s. 109. 
61 P. Olechowska, Zachodniopomorskie media relations – wybory samorządowe na łamach 

trzech dzienników. W: Wybory z Gryfem..., s. 67. 
62 A. Kubaj, Kampania Komitetu Wyborczego Wyborców POPiS do Rady Miasta Szczecina 

w 2002 roku. W: Wybory samorządowe 2002 roku w Szczecinie. Red. K. Kowalczyk. Szczecin 
2003, s. 95. 

63 Ł. Tomczak, Wpływ grupowania..., s. 123–124.  
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Gzyl (1376), Judyta Lemm (1251), Rober Dymkowski (1213), Jan Posłuszny 
(1134), Bazyli Baran (992), Teresa Kalina (875)64. Najmłodszy radny PORP  
M. Marcinkiewicz miał 22 lata, a najstarszy – B. Baran – 62. Średnia wieku 
radnych Platformy wynosiła 43 lata. Kobiety stanowiły 40% Klubu Radnych 
PORP. Największe poparcie KW PORP odniósł w okręgu nr 4 – 28,8% ogółu 
głosujących, a najniŜsze w okręgu nr 2 – 23,25 %. Mandaty zdobyte przez 
PORP do Rady Miasta Szczecin w poszczególnych okręgach ilustruje tabela 1. 
 

Tabela 1 
 

Kandydaci KW PORP wybrani do Rady Miasta Szczecin 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Numer 

na liście 
Numer 
okręgu 

Wiek 
Liczba 
głosów 

Procent  
(w skali 
okręgu) 

1. Tomasz Paweł Grodzki 1 1 48 3448 12,39 

2. Władysław Dzikowski 2 1 47 1513 5,44 

3. Paweł Gzyl 3 1 32 1376 4,94 

4. Teresa Kalina 5 1 54 875 3,14 

5. Arkadiusz Marcin Pawlak 1 2 31 3579 12,30 

6. Urszula Pańka 4 2 49 1972 6,78 

7. Robert Jarosław Dymkowski 10 2 36 1213 4,17 

8. Renata Zaremba 1 3 39 4361 19,76 

9. Bazyli Baran 3 3 62 994 4,50 

10. GraŜyna Zielińska 1 4 47 4004 13,26 

11. Michał Piotr Marcinkiewicz 2 4 22 3180 10,53 

12. Katarzyna Barbara Marlicz 5 4 34 1513 5,01 

13. Paweł Robert Bartnik 1 5 47 4449 18,28 

14. Judyta Lemm 4 5 49 1251 5,14 

15. Andrzej Posłuszny 6 5 46 1134 4,66 

Źródło: http://wybory2006.pkw.gov.pl.  

Kampania do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (okręg nr 1) 

Na konferencji prasowej 22 września 2006 r. przedstawiono szesnastu 
kandydatów PORP do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego65.  
W okręgu listę otwierał 30-letni Michał Łuczak, radny wojewódzki, pracownik 
                                              

64 http://www.wybory2006.pkw.gov.pl. 
65 J. Kowalewska, PO: marszałek stoi na czele sitwy. „Gazeta Wyborcza. Szczecin”, 23–

24.09.2006, s. 3. 
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administracyjny Uniwersytetu Szczecińskiego. Drugi był 43-letni Cezary 
Urban, dyrektor renomowanego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, 
trzeci – 34-letni Norbret Obrycki, dyrektor euroregionu „Pomerania”. Piąte 
miejsce na liście zajmował 34-letni Radosław Majdan, piłkarz MKS Pogoń66.  

Platforma nie przedstawiła dokumentu programowego odnoszącego się do 
strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Nieliczni kandydaci 
PORP przedstawili ogólnikowe programy dla regionu – np. N. Obrycki zamie-
rzał wspierać kulturę i sport przez organizowanie imprez i zawodów oraz kon-
takty z ośrodkami kulturalnymi i sportowymi w Unii Europejskiej, wyremon-
tować i zagospodarować wszystkie mariny i plaŜe miejskie, stworzyć i rozwijać 
centra biznesu oraz technologii, wybudować nowe ścieŜki rowerowe, rolkowe 
i miejsca aktywnego wypoczynku. Obrycki stwierdzał: Chcę, Ŝeby Szczecin  
i województwo zachodniopomorskie rozwijały się szybciej. [...]. Chcę pomóc 
zatrzymać falę emigracji młodych i wykształconych ludzi z naszego regionu. 
Wszystko to miało się dokonać dzięki aplikacjom o środki unijne67.  

Kampania wyborcza Platformy do sejmiku sprowadzała się do udziału  
w nielicznych konferencjach prasowych, rozmieszczenia billboardów, kolporta-
Ŝu ulotek; niektórzy kandydaci mieli własne strony internetowe.  

Podczas konferencji prasowej radny wojewódzki M. Łuczak krytycznie 
ocenił działalność ustępującego marszałka województwa z SLD, Zygmunta 
Meyera. Łuczak wymienił następujące „grzechy Meyera”: brak sukcesów we 
współpracy międzynarodowej i z uczelniami w regionie; zapaść w słuŜbie 
zdrowia; pazerność na publiczne pieniądze, tj. kupowanie drogich samochodów, 
urządzenie siedziby sejmiku, kupowanie radnych prezentami, w tym laptopami; 
recesja gospodarcza regionu; wspieranie środkami z funduszy europejskich 
ludzi, organizacji i fundacji związanych z SLD; oraz uczynienie z Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy maszynki do zarabiania pieniędzy68. Kandydaci Platformy 
przedstawili koncepcje sanacji wojewódzkiej słuŜby zdrowia: naleŜało „wziąć 
pod lupę” dotychczasowe inwestycje; zmienić reguły konkursów na dyrektorów 
samodzielnych ZOZ-ów oraz kryteria dostępu do świadczeń medycznych; roz-
wijać bazę lokalowej infrastruktury rehabilitacyjnej, a przy domach pomocy 
społecznej tworzyć ośrodki dla przewlekle chorych, pozbawionych opieki bli-
                                              

66 http://www.wybory2006.pkw.gov.pl.  
67 Ulotka Norberta Obryckiego, kandydata do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskie-

go – w zbiorach autora; http://www.norbertobrycki.com.  
68 M. Winconek, PO o sitwie Meyera. „Kurier Szczeciński”, 25.09.2006, s. 5. 
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skich lub środków na odpłatne świadczenia; zinformatyzować system ochrony 
zdrowia; stworzyć centrum logistyczne zapewniające w drodze przetargów za-
opatrzenie ZOZ-ów w sprzęt i leki Zdaniem Marii Herczyńskiej – ordynatora 
oddziału reumatologii i rehabilitacji w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczeci-
nie, kandydatki PORP do sejmiku z szóstego miejsca – zbyt małe środki były 
przeznaczane na rehabilitację niepełnosprawnych i pacjentów po operacjach69. 
Platforma zarzuciła SLD, iŜ obsadza stanowiska w instytucjach oświatowych 
według klucza partyjnego. Kuratorem oświaty był działacz SLD Jerzy Kotlęga, 
który jednocześnie szefował w sejmiki minionej kadencji komisji oświaty, kul-
tury i sportu. Michał Łuczak konstatował: Pan Kotlęga raz pisał do siebie jako 
kurator i sam sobie odpowiadał na pisma i jako szef komisji oświaty i odwrot-
nie. Cezary Urban za najpilniejsze zadania uznał podniesienie poziomu kształ-
cenia i powstrzymanie emigracji młodych ludzi. W związku z tym naleŜało 
wspierać współpracę szkół wyŜszego stopnia z niŜszymi lub tych lepszych ze 
słabszymi. Najlepszym uczniom szkół ponadgminazjalnych jeszcze w trakcie 
nauki trzeba umoŜliwić podjęcie studiów na Uniwersytecie Szczecińskim70.  

Licznymi billboardami dysponował lider listy PORP do sejmiku w okręgu 
nr 1, Michał Łuczak. Niewielu kandydatów Platformy na radnych wojewódz-
kich miało interesujące ulotki – wyjątkiem był Norbert Obrycki, który na 
pierwszej stronie swojej ulotki pochylał się nad monetą 1 euro, obok zaś 
umieszczono hasło: „Więcej euro dla Szczecina!”. Na rozkładówce Obrycki 
opisał swoje osiągnięcia zawodowe jako dyrektora euroregionu Pomerania71. 
Inny kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wiesław 
Lewoc, umieścił w ulotce zdjęcie swojej osoby tarzającej się topless w śniegu; 
podpis obok głosił: „Sprawdza się w trudnych sytuacjach”72.  

W wyborach do sejmiku w okręgu nr 1 Platforma Obywatelska RP odnio-
sła zwycięstwo, zdobywając pięć z ogółu ośmiu mandatów. Radnymi woje-
wódzkimi zostało pięć pierwszych osób na liście wyborczej: M. Łuczak,  
C. Urban, N. Obrycki, Andrzej Niedzielski i R. Majdan (zob. tab. 2). 

 

                                              
69 M. Winconek, Platformy recepty na zdrowie. TamŜe, 26.10.2006, s. 4. 
70 mir, Platformy plan oświatowy. TamŜe, 2.11.2006, s. 4. 
71 Ulotka wyborcza Norberta Obryckiego, kandydata do Sejmiku Województwa Zachodnio-

pomorskiego – w zbiorach autora.  
72 Ulotka Wiesława Lewoca, kandydata do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

– tamŜe.  
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Tabela 2 
 

Kandydaci KW PORP  
wybrani do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 1 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Numer 

na liście 
Wiek Liczba głosów 

Procent 
(w skali 
okręgu) 

1. Michał Łuczak 1 30 14 742   9,67 

2. Cezary Urban 2 43   8 795   5,77 

3. Norbert Piotr Obrycki  3 34   5 843   3,83 

4. Andrzej Niedzielski 4 51   4 197   2,75 

5. Radosław Majdan 5 34 15 262 10,01 

Źródło: jak w tab. 1.  

 

Zgodnie z wcześniejszymi ogólnopolskimi ustaleniami Platforma zawarła 
w sejmiku koalicję z PSL. 28 listopada 2008 r. sejmik wybrał swojego prze-
wodniczącego, którym został M. Łuczak (PORP)73. Na II sesji Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 18 grudnia 2006 r. dokonano wyboru nowego 
Zarządu Województwa. Głosami 17 radnych, przy 12 przeciwnych, marszał-
kiem województwa został N. Obrycki. Na wicemarszałków wybrano: do spraw 
gospodarczych – Władysława Husejkę (PORP); do spraw rolnictwa i ochrony 
środowiska – Jana Krawczuka (PSL). Członkami zarządu zostali: do spraw 
kultury, sportu i edukacji – Witold Jabłoński (były członek ZChN, związany  
z PORP); do spraw zdrowia i opieki społecznej – Marek Hok (PORP)74. 

Głównymi przyczynami wygranej Platformy Obywatelskiej RP w szcze-
cińskich wyborach samorządowych w 2006 r. były wzrastające notowania partii 
w kraju, wysokie poparcie dla komitetu o liberalnej proweniencji, stanowiącego 
antidotum na nieudolne rządy ekipy M. Jurczyka, oraz koherentna kampania 
wyborcza. Szczecińscy wyborcy obdarzyli PORP ogromnym zaufaniem; zwery-
fikują je w kolejnych wyborach samorządowych.  

 
 

                                              

73
 J. Kowalewska, Jest przewodniczący sejmiku, nie ma marszałka. „Gazeta Wyborcza. 

Szczecin”, 28.11.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34954,3760666.html.  
74 J. Kowalewska, Obrycki marszałkiem. TamŜe 18.12.2006, http://www.miasta.gazeta.pl/ 

szczecin/1,34939,3801664.html.  


