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Kreowanie wizerunku kandydata na prezydenta 
na podstawie kampanii wyborczej w 2015 roku

Wstęp

Kluczowym elementem każdej kampanii wyborczej jest determinowanie jak największej 

liczby czynników, które dają sztabom wyborczym i kandydatom możliwość oddzia-

ływania na myślenie, zachowanie i postawy wyborców. W Polsce, wraz z przemianą 

systemową w 1989 roku, rywalizacja o czołowe stanowiska i urzędy nabrała rozmachu 

i przyjęła nowe formy. Główne podmioty na polskiej scenie politycznej zaczęły sięgać 

po narzędzia marketingu politycznego, którymi są: propaganda, agitacja, perswazja, 

reklama, demagogia i nauczanie1. W kolejnych kampaniach wyborczych mogliśmy za-

obserwować coraz intensywniejsze działania oraz coraz bardziej rozbudowane i unowo-

cześnione strategie wyborcze. Wiązało się to oczywiście z większymi finansami, jakimi 

sztaby w związku z tym musiały dysponować. Walka wyborcza przybrała charakter 

batalii, w której śledzi się gesty, spojrzenia, słowa i postawy i o której wyniku ostatecznie 

decyduje karta wyborcza. Marek Migalski porównuje obecnie prowadzone kampanie 

do wyspy. Z jednej strony żyją na niej jej mieszkańcy, czyli – w kontekście politycznym 

– politycy, komentatorzy, dziennikarze i publicyści. Z drugiej – przybywają na nią letnicy 

utożsamiani ze słabo zorientowanymi wyborcami. Politolog zwraca uwagę, że mimo 

tego, że przybyli są na wyspie jedynie gośćmi (podobnie jak elektorat poszczególnych 

partii, który uaktywnia się w okresie wyborczym), to ostatecznie oni zadecydują o tym, 

kto zostanie jej królem – kto ma do zaproponowania najkorzystniejszą ofertę, która 

przekazana w prosty, wręcz prymitywny sposób do nich dotrze2.

1 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbiorowych postaw, opinii i za-
chowań, Katowice 2003, s. 10.
2 M. Migalski, Wyspiarze i plażowicze, czyli o oddaleniu polityki i wyborców, 300polityka [online], 16 marca 2015, 
[dostęp: 14 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://300polityka.pl/blog/2015/03/16/blog-migalskiego-wyspia-
rze-i-plazowicze-czyli-o-oddaleniu-polityki-i-wyborcow>.
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Aby przewidzieć decyzje wyborcze obywateli, którym przedstawia się szeroki wa-

chlarz propozycji, niezbędne jest określenie pewnych czynników mających wpływ na ich 

końcowe wybory. W związku z tym w 1985 roku Bruce I. Newman oraz Jagdish Sheth 

opracowali model zachowań wyborczych (model of voter’s choice behaviour). Zakłada 

on, że wyborcy są konsumentami mającymi przed sobą różnorodność oferowanych 

na rynku dóbr, spośród których zdecydują się na najbardziej im odpowiadające. Na 

wybór danej propozycji ma wpływ siedem domen poznawczych. Są nimi: problemy 

i kierunki działań politycznych kandydata, wyobrażenie społeczne, uczucia, wizerunek 

kandydata, bieżące wydarzenia, przeżycia osobiste, a także problemy epistemiczne3. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwie najszerszego zakresu działań, 

które wykażą, że spośród wymienionych czynników to właśnie kreowanie wizerunku 

kandydata odegrało zasadniczą rolę w usytuowaniu preferencji wyborczych w trakcie 

kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Ten sam czynnik wpływał na zachowanie kan-

dydatów w kontekście pozostałych czynników motywujących decyzję elektoratów, jak 

chociażby dobór zagadnień na potrzeby kampanii, nakreślenie wyobrażenia społecznego 

i wzbudzenie konkretnych uczuć u obywateli. W związku z tym konieczne jest powoła-

nie się w tej pracy nie tylko na źródła naukowe oraz materiały kampanijne, lecz także 

publicystkę. Stanowi ona źródło wyjściowe do poznania mechanizmów rządzących 

ostatnią kampanią prezydencką w Polsce.

Ramy prawne regulujące przebieg wyborów prezydenckich w Polsce

Punktem wyjścia analizy kampanii prezydenckiej będą ramy prawne, jakimi otoczone są 

wybory prezydenckie w Polsce. Poza określeniem pozycji ustrojowej i kompetencji pre-

zydenta charakterystyczne dla systemów demokratycznych jest uregulowanie rozwiązań 

dotyczących zasad prawa wyborczego. Regulowane są między innymi: czas trwania kam-

panii wyborczej, zasady zgłaszania i rejestrowania kandydatów, ich obowiązki, reguły 

prowadzenia działalności promocyjnej i źródeł jej finansowania oraz ustalania wyników 

głosowania, a także kwestie dostępu kandydatów do środków masowego przekazu4.
3 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, ss. 87-91.
4 A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990-2000), Poznań 2004, s. 70.
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W Polsce pozycję ustrojową prezydenta reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z 1997 roku. Art. 10 określa prezydenta jako organ władzy wykonawczej, obok 

Rady Ministrów. Natomiast rozdział v ustawy zasadniczej szerzej sytuuje funkcję głowy 

państwa. Prezydent ma zadanie głównie reprezentacyjne oraz ma być gwarantem suwe-

renności, bezpieczeństwa i przestrzegania Konstytucji. W tym celu został wyposażony 

w liczne prerogatywy, które mają zapewnić jego pozycję arbitra. Odpowiedzialność 

spoczywająca na prezydencie jest dodatkowo wzmocniona sposobem jego desygnacji. 

Zgodnie z Konstytucją prezydent jest wybierany w powszechnych, równych, bezpo-

średnich i tajnych wyborach przez wszystkich uprawnionych obywateli. Zwiększa to 

jego legitymizację, bowiem zostaje on wybrany bezwzględną większością głosów, czyli 

przez ponad 50% obywateli, którzy udali się do urn wyborczych. Ponadto reelekcja na 

to stanowisko jest możliwa tylko raz. Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej musi być obywatelem Polski, mieć ukończone 35 lat, zdobyć poparcie 100 tysięcy 

obywateli i nie może być pozbawiony czynnego prawa wyborczego. 

Bardziej szczegółowe kwestie dotyczące organizacji wyborów i kalendarza wybor-

czego są zawarte głównie w kodeksie wyborczym oraz uchwałach Państwowej Komisji 

Wyborczej5 6. Formalnie kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wybo-

rów przez Marszałka Sejmu. W praktyce jest to oczywiście zupełnie nieprzestrzegane, 

a kampania rozpoczyna się wiele miesięcy wcześniej. I tak w 2015 roku Marszałek Sejmu 

– Radosław Sikorski decyzję o wyznaczeniu terminu wyborów na 10 maja 2015 roku podjął 

4 lutego, gdy większość kandydatów swoją kampanię już rozpoczęła7. Termin drugiej tury 

jest natomiast odgórnie regulowany przez Konstytucję i wypada 14 dni po pierwszej turze, 

jeżeli żaden z kandydatów nie zdobył wymaganej ustawowo większości głosów8. Komitety 

wyborcze muszą przestrzegać: terminu zgłaszania do pkw, aby się zarejestrować, oraz 

zgłaszania poszczególnych kandydatów na urząd głowy państwa, daty przedstawiania 

mężów zaufania do pkw, wojewódzkich oraz obwodowych komisji wyborczych, okresu 

5 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 121 ze zm.).
6 Dane znajdują się na stronie internetowej: http://pkw.gov.pl/, [dostęp: 20 grudnia 2015]. 
7 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 188).
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
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emisji materiałów wyborczych przygotowanych przez komitety na potrzeby kampanii 

w radiu i telewizji i wreszcie czasu ciszy wyborczej9. Ostatnim elementem zasad prawa 

wyborczego jest finansowanie kampanii wyborczej. Zgodnie z Konstytucją rp podmio-

ty uczestniczące w różnego rodzaju wyborach muszą wykazać się transparentnością 

i jawnością środków wydawanych na cele kampanijne pod kątem legalności, za pomocą 

sprawozdań finansowych. Kodeks wyborczy dookreśla kwestie źródeł finansowania. 

Może ono pochodzić z trzech źródeł: wpłat od obywateli polskich mających stałe miejsce 

zamieszkania na terenie kraju, funduszy wyborczych partii politycznych lub kredytów 

bankowych. Za kontrolę i przestrzeganie tych zasad odpowiada pkw10.

Segmentacja rynku wyborczego w kampanii wyborczej w 2015 roku

Kluczowym elementem każdej kampanii wyborczej jest dokonanie w jej początkowej 

fazie segmentacji rynku wyborczego, czyli podziału wyborców na pewne grupy ze 

względu na konkretne cechy lub poglądy. Stworzenie takiej platformy daje sztabom 

wyborczym możliwość zanalizowania elektoratów potencjalnie przychylnych danemu 

kandydatowi i tych, których zmobilizowanie jest możliwe i niezbędne dla uzyskania 

lepszego wyniku wyborczego. Klasyczny marketing wyróżnia dwie formy segmentacji: 

demograficzną i psychograficzną. Pierwsza z nich odnosi się do łatwo mierzalnych 

i obserwowalnych cech, które pozwalają klasyfikować wyborców, jak chociażby: wiek, 

płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód i dochód. Druga forma jest bardziej 

skomplikowana, ponieważ dotyczy cech psychicznych, które nie są widoczne bezpo-

średnio. W związku z tym, aby je skategoryzować, niezbędna jest wiedza i metodologia 

badań z dziedziny psychologii motywacji i osobowości11.

Jak zatem podział wyborców kształtuje się w kontekście wyborów prezydenckich w 2015 

roku? Na początku należy zaznaczyć, że aż 9 z 11 zarejestrowanych komitetów wyborczych 

wystawiło kandydatów z poparciem partii politycznych. Przedstawiam to w poniższej tabeli.
9 A. Stępińska, dz. cyt., s. 79.
10 F. Rymarz, Finansowanie kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP, Obserwator Konstytucyjny, [online], [dostęp: 
15 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/panstwo/f-rymarz-finansowanie

-kampanii-wyborczej-na-urzad-prezydenta-rp/>.
11 W. Cwalina, A. Falkowski, dz. cyt., ss. 107-109.
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Kandydat Ugrupowanie

Grzegorz Braun bezpartyjny

Andrzej Duda Prawo i Sprawiedliwość

Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe

Bronisław Komorowski Platforma Obywatelska

Janusz Korwin-Mikke Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej „Wolność i Nadzieja”

Marian Kowalski Ruch Narodowy

Paweł Kukiz bezpartyjny

Magdalena Ogórek Sojusz Lewicy Demokratycznej

Janusz Palikot Twój Ruch

Paweł Tanajno Demokracja Bezpośrednia

Jacek Wilk Kongres Nowej Prawicy

Tabela 1. Wykaz kandydatów. 
Wybory Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej 2015

Źródło: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci

Jednak nie każdy z kandydatów potrafił przekonać do siebie elektorat partyjny. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Ośrodek Analiz Politologicznych i In-

stytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w kwietniu 2015 roku tylko 1/3 

wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej była skłonna zagłosować na Magdalenę Ogó-

rek. O wiele większym uznaniem cieszył się natomiast ówczesny prezydent – Bronisław 

Komorowski, mogący polegać na niemal 50% wyborców tej partii. Wśród zwolenników 

Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski miał poparcie na poziomie 88%, przy 

czym ten z pozoru świetny wynik był jednocześnie sygnałem ostrzegawczym, jako że 

było to dużo mniej w porównaniu do poprzednich miesięcy. Coraz więcej powodów 

do satysfakcji, zgodnie z pojawiającymi się kolejno sondażami, miał jego główny kon-

trkandydat – Andrzej Duda. To on skutecznie odwodził dotychczas głosujących na 

Prawo i Sprawiedliwość ludzi od oddania głosu na Bronisława Komorowskiego, który na 

początku kampanii zabierał mu, według sondaży, aż 20% głosów partyjnego elektoratu. 

W kwietniu było to już jedynie 3%, przy czym kandydat PiS zmobilizował 84% wybor-
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ców tej partii. O wiele trudniejsze było uprawdopodobnienie tych badań wobec partii 

znacznie mniejszych. I tak wspomniana analiza dawała Januszowi Korwin-Mikkemu 

zaledwie 70% głosów elektoratu KORWiN-a, przy wyraźnie podkreślonej możliwości 

błędu statystycznego12. W rzeczywistości lider tej partii zdobył prawie 490 tysięcy gło-

sów, czyli niecałe 20 tysięcy mniej niż jego poprzednia partia – Kongres Nowej Prawicy 

w wynikach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Biorąc pod uwagę to, że knp 

w 2015 roku jako swojego kandydata wystawiło Jacka Wilka, który uzyskał niemal 70 

tysięcy głosów, można wnioskować, że elektorat Janusza Korwin-Mikkego znacznie się 

powiększył. Potwierdziły to zresztą wybory parlamentarne tego samego roku, gdzie 

partia KORWiN osiągnęła ponad 700 tysięcy głosów13.

Równie ważna jak zdolność mobilizacji elektoratu partyjnego jest zdolność mobi-

lizacji obywateli w ogóle. Kampania wyborcza daje kandydatom możliwość tworzenia 

swojego wizerunku, a co za tym idzie – pewnego wyobrażenia społecznego wywo-

łującego pozytywne bądź negatywne skojarzenia, które przyczyniają się do odbioru 

emocjonalnego14. Możliwość manipulacji wyborcami daje aktorom sceny politycznej 

szanse zdobycia większej rozpoznawalności i poparcia. Wspomniany już Ośrodek Analiz 

Politologicznych i Instytut Nauk Politycznych uw na Forum Dyskusyjnym pt. Prezy-

dent 2015: Kreatorzy kampanii przedstawił raport dotyczący potencjałów wyborczych 

kandydatów. Wynikało z niego, że kandydatem, na którego większość respondentów 

może z mniejszym lub większym przekonaniem zagłosować, jest Bronisław Komorowski. 

Prezydenta pozytywnie odbierało 53% badanych, negatywnie zaś – 34%. Pozostali brani 

pod uwagę kandydaci gromadzili elektorat raczej negatywny niż taki, który rozważałby 

ich poparcie. Najlepiej na tym tle wypadł Andrzej Duda z 30% przychylnie nastawio-

nych mu wyborców. Następnie kolejno byli to: Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz 

12 Prezydent 2015: Kreatorzy kampanii, Ośrodek Analiz Politologicznych uw [online], 21 kwietnia 2015 [dostęp: 24 
grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://oapuw.pl/prezydent-2015-kreatorzy-kampanii/>.
13 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Wyniki. Wyniki Sejm. Okręgi, [online], [dostęp: 24 grud-
nia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm>; Wyniki do Parlamentu 
Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Wyniki głosowania, [online], [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny 
w Internecie: <http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/>; Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Pierwsze 
głosowanie. Polska, PKW [online], [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://prezydent2015.pkw.
gov.pl/319_Polska>.
14 W. Cwalina, A. Falkowski, dz. cyt., ss. 153-154.



7

Korwin-Mikke, Adam Jarubas i jako ostatni – Janusz Palikot15. Dokładne dane zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Kandydat % odbierający pozytywnie % odbierający negatywnie

Bronisław Komorowski 53 % 34%

Andrzej Duda 30% 60%

Paweł Kukiz 10% 77%

Magdalena Ogórek 7% 84%

Janusz Korwin-Mikke 5%” 86%

Adam Jarubas 4% 83%

Janusz Palikot 3% 92%

Tabela 2. Wykaz elektoratów pozytywnego 
i negatywnego w wyborach Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej 2015

Źródło: http://oapuw.pl/prezydent-2015-kreatorzy-kampanii

Formowanie sceny politycznej w czasie kampanii prezydenckiej 

w 2015 roku

Roman Mańka we wstępie swojej książki, w której opisuje wybory prezydenckie w 2015 

roku, pisze: „Starałem się w nim (w rozdziale swojej książki – przyp. pm) opisać dwie 

prawdopodobne strategie, które przyjmą dwa konkurujące ze sobą w walce o władzę 

obozy polityczne, a przede wszystkim ciągnący się przez cały okres przemian ustrojo-

wych proces delegitymizacji, którego kulminacja miała według mojej diagnozy sytuacji 

przypaść na moment wyborów parlamentarnych 2015 roku. (…) Proces delegitymizacji 

udało mi się przewidzieć. Pomyliłem się tylko co do jednej rzeczy: źle obliczyłem jego 

czas”16. Wybory prezydenckie w 2015 roku wyraźnie wstrząsnęły polską sceną politycz-

ną, diametralnie zmieniły jej kierunek rozwoju i dały upust wszelkim antyelitarnym 

i antysystemowym nastrojom, które w ciągu ostatnich lat narastały w Polsce. Efekty tej 

kampanii i obraz nastrojów społeczeństwa najlepiej oddają wyniki z 10 maja 2015 roku17:

15 Prezydent 2015: Kreatorzy kampanii…, dz. cyt.
16 R. Mańka, Wielka koniunkcja, wyd. Rozpisani.pl, 2015, s. 8.
17 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Pierwsze głosowanie…, dz. cyt.



8

Wykres 1. Wyniki wyborów prezydenckich 2015 roku. i tura

Źródło: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Polska

Jeżeli chodzi o drugą turę, to wyniki kształtują się w następujący sposób:

Wykres 2. Wyniki wyborów prezydenckich 2015 roku. ii tura

Źródło: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie

Okazało się, że nieznany dotąd nikomu Andrzej Duda, wyłoniony z trzeciego 

szeregu polityków PiS-u, którego głównym zadaniem w tych wyborach było naj-

prawdopodobniej doprowadzenie do drugiej tury, pokonał ówczesnego prezydenta, 

któremu wszelkie sondaże jeszcze w marcu zapowiadały wygraną już w pierwszej 

turze. Ponadto maj 2015 roku przypieczętował zmianę na trzeciej pozycji polskiej sceny 

politycznej, zarezerwowanej dotychczas dla lewicy. Magdalena Ogórek pociągnęła na 

dno słabnące sld, zaś sukces Janusza Palikota z 2011 roku okazał się jednorazowym 

osiągnięciem. Te wybory pokazały ogromną siłę „antyestablishmentowców”, którzy 
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łącznie zdobyli 25% wszystkich głosów. Na ich szczycie znalazł się największy fenomen 

tych wyborów – Paweł Kukiz. Ten sam, który jeszcze w lutym postawiał sobie cel 

zebrania wymaganych 100 tysięcy podpisów i stworzenia struktur18. Tzw. antysyste-

mowcy stanowili połowę wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Kiedy w końcu 

marca Stowarzyszenie „Oburzeni”, Podziemna tv oraz Jedność Narodu organizowali 

debatę antysystemowych kandydatów na prezydenta, zostali na nią zaproszeni: Grze-

gorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, Paweł Kukiz, Paweł Tanajno 

oraz Jacek Wilk. Ponadto wzięli w niej udział ci, którym ostatecznie nie udało się 

zarejestrować komitetów19. Siła „antysystemowców” była tym większa, im bardziej 

media rozpowszechniały informacje o ich potencjalnych sojuszach i koalicjach przed 

październikowymi wyborami parlamentarnymi20. Mieli być jedną potężną grupą z po-

parciem społeczeństwa na tyle dużym, żeby mogli odegrać znaczącą rolę w polskiej 

polityce i procesie decyzyjnym na najwyższych szczeblach władzy. Kres tym speku-

lacjom położyła dopiero debata telewizyjna przed i turą wyborów prezydenckich21. 

Ostra wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego o jow-ach – sztandarowym postulacie 

proponowanym przez Pawła Kukiza – w zasadzie przesądziła o niepowodzeniu nie-

formalnego sojuszu. Już następnego dnia Paweł Kukiz wycofał się z umowy zawartej 

wcześniej z Korwin-Mikkem, która zakładała, że ten z nich, który w końcowym etapie 

kampanii będzie miał mniejsze poparcie, przekaże głosy drugiemu22. 

18 Paweł Kukiz o kampanii prezydenckiej (18.02.2015 Superstacja), YouTube [online], 18 lutego 2015 [dostęp: 24 grudnia 
2015]. Dostępny w Internecie: <https://www.youtube.com/watch?v=umrRJsa2v6Q>.
19 Debata antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP, oburzeni.pl [online], 15 marca 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. 
Dostępny w Internecie: <http://oburzeni.salon24.pl/636907,debata-antysystemowych-kandydatow-na-prezydenta-rp>; 
Debata antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP – online, YouTube [online], 22 marca 2015 [dostęp: 24 grudnia 
2015]. Dostępny w Internecie: <https://www.youtube.com/watch?v=BQPDD8D55wM>.
20 Kukiz ostro o Korwin-Mikkem: Nie po drodze mi z tymi, którzy chcą strzelać do górników, „Niezależna”, 21 kwietnia 
2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://niezalezna.pl/66278-kukiz-ostro-o-korwin-mikkem-
nie-po-drodze-mi-z-tymi-ktorzy-chca-strzelac-do-gornikow>.
21 Debata kandydatów. Wybory prezydenckie 2015, TVP1 [online], 5 maja 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny 
w Internecie: <http://wyboryprezydenckie.tvp.pl/19876535/debata-kandydatow-wybory-prezydenckie-2015>.
22 Koniec sojuszu Korwin-Kukiz. Po debacie rockman „wygarnął” dotychczasowemu sprzymierzeńcowi: „Czy Panu nie 
wstyd?”, wPolityce.pl [online], 6 maja 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://wpolityce.pl/
polityka/243410-koniec-sojuszu-korwin-kukiz-po-debacie-rockman-wygarnal-dotychczasowemu-sprzymierzen-
cowi-czy-panu-nie-wstyd>.
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Wizerunek kandydata na prezydenta w Polsce

W erze skoncentrowanej na kandydacie, w jakiej obecnie funkcjonuje scena poli-

tyczna, w której elektorat zwraca uwagę nie tyle na partię polityczną, ile na jednostki ją 

reprezentujące, szczególną rolę odgrywają sztaby wyborcze i specjaliści od marketingu, 

których zadaniem jest stworzenie odpowiedniego wizerunku kandydatów. Zgodnie 

z określeniem Bruce’a I. Newmana – wkroczyliśmy w wiek fabrykowanych wizerun-

ków (age of manufactured images)23. Oprócz nastawienia społeczeństwa i narastającego 

w Polsce w ostatnich latach buntu o wyniku ostatnich wyborów prezydenckich zdecy-

dował zatem sztab ludzi odpowiedzialnych za wykreowanie przywódcy, który będzie 

potrafił wpłynąć na ludzi tak, aby ci byli skłonni na niego zagłosować. Kluczowe było 

stworzenie takiego „produktu” na rynku wyborczym, który przyciągnie jak największe 

zainteresowanie mediów i wyborców.

Kampania prezydencka w 2015 roku doprowadziła do dysproporcji między kan-

dydatami w kilku wymiarach. Pierwszym z nich był aspekt audiowizualny i wizualny 

kampanii, który stanowiły wszelkie debaty, billbordy, ulotki, obecność kandydatów 

w prasie i telewizji lub udział w audycjach radiowych. Kolejny, równie ważny, to Internet. 

Media społecznościowe – Facebook, Twitter, Instagram lub własna strona internetowa 

dyktowały w dużej mierze tempo tej kampanii, by wreszcie znacząco przyczynić się do 

jej wyniku. Ostatnim narzędziem reklamy, do którego nawiążę, była kampania bezpo-

średnia. Każdy z tych czynników dawał kandydatom szanse stworzyć taki wizerunek, 

który z pozytywnym skutkiem wykorzystają w swojej kampanii. Nie każdy z nich 

potrafił jednak tych narzędzi odpowiednio użyć.

Aby zobrazować rozwój kampanii, trzeba przede wszystkim uszeregować kandy-

datów według zainteresowania, jakim cieszyli się ze strony mediów. Zaznaczę, że kan-

dydatom takim jak: Grzegorz Braun, Marian Kowalski, Janusz Palikot, Paweł Tanajno 

i Jacek Wilk media poświęcały znacznie mniej czasu antenowego niż ich konkurentom 

z największych partii politycznych mającym największe poparcie w sondażach. Poniż-

szy wykres przedstawia udział kandydatów w publikacjach każdego rodzaju mediów. 

23 W. Cwalina, A. Falkowski, dz. cyt., ss. 148-149.
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Nie zawiera on wspomnianych przeze mnie pretendentów na stanowisko prezydenta, 

których obecność w mediach była marginalna. 

Wykres 3. Wybory prezydenckie 2015. Udział kandydatów na stanowisko prezydenta w publi-
kacjach każdego rodzaju mediów

Źródło: http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Wybory-prezydenckie-2015.-Medialny-nokaut-prezy-
dent-00004859

Kandydatem, któremu media poświęcały najwięcej uwagi, był ówcześnie urzędu-

jący prezydent. Bronisław Komorowski zdominował okładki gazet oraz telewizję, która 

poświęciła mu ponad 230 godzin antenowego czasu24. Pozostaje tylko zadać pytanie: 

dlaczego mimo wyraźnego nokautu pozostałych kontrkandydatów w tym zakresie 

Bronisław Komorowski nie wykorzystał swojej przewagi? Wydaje się, że głównymi 

czynnikami prowadzącym do klęski prezydenta były niemrawość i flegmatyczność. 

Mimo że sztab Komorowskiego próbował ożywić jego wizerunek, chociażby przez 

występ w talk show Kuby Wojewódzkiego25 i udział w debacie Debata. Czas decyzji 

24 Medialny nokaut Bronisława Komorowskiego – zobacz raport IMM, Radio ZET [online], 7 maja 2015, [dostęp: 24 
grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Wybory-prezydenckie-2015.-
Medialny-nokaut-prezydent-00004859>.
25 Bronisław Komorowski i Paweł Domagała. Odcinek 260, „Kuba Wojewódzki – talk show” TVN [online], 19 maja 
2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://player.pl/programy-online/kuba-wojewodzki-talk-sho-
w-odcinki,2497/odcinek-260,bronislaw-komorowski-i-pawel-domagala,S00E260,50708.html>.
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tvn-u26, to przekaz wciąż wydawał się jednostronny i brakowało w nim więzi z wybor-

cami. Co więcej, wydawać by się mogło, że media mainstreamowe, takie jak „Gazeta 

Wyborcza”, „Newsweek”, „Polityka” oraz autorytety opiniotwórcze mniej lub bardziej 

wyraźnie zachęcające do głosowania na Komorowskiego, stawiającego na stabilizację 

i kontynuację polityki, jeszcze bardziej wzburzały szczególnie młody elektorat, dla 

którego Bronisław Komorowski był symbolem władzy, która nie słucha obywatela 

lub obciachu, jaki prezydent przyniósł Polsce w ciągu swojej pięcioletniej kadencji. 

Kolejną kandydatką, której media przyniosły spadek popularności, była Magdalena 

Ogórek. Jedyna kobieta wśród kandydatów na prezydenta dopiero na początku mar-

ca zdecydowała po raz pierwszy udzielić wywiadu w radiu27, natomiast w telewizji 

pojawiła się dopiero pod koniec tego miesiąca28. W tym czasie media wykreowały ją 

na niepoważną kandydatkę i mocno ją atakowały. Nie pozostawiły bez komentarza 

wykształcenia Magdaleny Ogórek, która jako doktor nauk humanistycznych i spe-

cjalistka do spraw historii Kościoła nie wpasowywała się w elektorat sld. Ponadto 

krytykowano również jej ubiór, a media i portale plotkarskie wypowiadały się o niej 

bardziej w charakterze celebrytki na salonach niż kandydatki na prezydenta. Ostra 

nagonka medialna dotyczyła również sposobu komunikacji Ogórek. Zarzucano jej 

wypowiedziom sztywność oraz to, że recytuje wyuczone kwestie i pozostawia bez 

komentarza często ciekawą treść swoich wypowiedzi. Ostatnim kandydatem, który 

wzbudzał w środkach masowego przekazu kontrowersje i którego nie mogę pominąć, 

był Paweł Kukiz. Wyraźnie wyróżniający się od reszty kandydatów, zarówno ubiorem 

– zdecydowanie luźniejszym niż u innych, bowiem muzyk nie miał oporów przed po-

jawieniem się na antenie w bluzie lub T-shircie, jak i sposobem przekazywania infor-

26 Debata. Czas Decyzji, TVN24 [online], 8 maja 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://
www.tvn24.pl/wideo/magazyny/debata-czas-decyzji-zobacz-cala-debate-z-bronislawem-komorowskim,1421411.
html?playlist_id=18588>.
27 K. Wiśniewska, Ogórek udzieliła swojego pierwszego wywiadu! Gawkowski: Lekceważą kandydatkę, bo jest kobietą, 
natemat [online], 8 marca 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: <http://natemat.pl/135863,pomysly

-dr-ogorek-ws-bezpieczenstwa-sa-lekcewazone-bo-jest-kobieta-siemoniak-uprzejmie-to-przemilcze>.
28 Rozmowa z Magdaleną Ogórek, „Dziś wieczorem”, TVP [online], 28 marca 2015 [dostęp: 24 grudnia 2015]. Dostępny 
w Internecie: <http://vod.tvp.pl/19161574/28032015-1953>.
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macji prezentował się autentycznie i zyskiwał sympatię odbiorców. Podczas występów 

przed kamerą umiał zbudować więź z obywatelami, mimo że dzielił go z nimi szklany 

ekran. W swoich wypowiedziach był spontaniczny i bardzo emocjonalny, toteż jego 

wypowiedzi były naturalne, nieprzygotowane przez sztab wyborczy. Paweł Kukiz 

podczas występów w mediach mainstreamowych kreował się na człowieka prostego, 

przedstawiciela ludności polskiej, tak samo rozgniewanego i zdenerwowanego aktu-

alną sytuacją, jak reszta społeczeństwa.

Kolejnym narzędziem reklamy, które przesądziło o wyniku kampanii był Internet. 

Można wysunąć tezę, że ci kandydaci, którzy media społecznościowe potraktowali 

poważnie, okazali się zwycięzcami rywalizacji. Ci zaś, którzy te źródła zignorowali, 

odnieśli porażkę. Czaty internetowe, wpisy na Twitterze oraz Instagramie, posty 

na Facebooku, spoty i filmiki publikowane w serwisie Youtube okazały się główną 

bronią kandydatów antysystemowych i Andrzeja Dudy. W kampanii prowadzonej 

przez Internet prym wiedli Paweł Kukiz oraz Janusz Korwin-Mikke. Politycy ci ja-

wili się jako samodzielni, niezależni, nastawieni przeciwko mediom kontrolowanym 

przez system. Nieśli za sobą władzę opartą na dialogu z ludźmi, chęć zmian i dużą 

aktywność. W ich przypadku zadziałały otwartość i nowość. Tworzyli relację opartą 

bardziej na współpracy niż konfrontacji, ale w każdej chwili potrafili odeprzeć ciosy 

wymierzone przez ich przeciwników. Ponadto, duże grono ich sympatyków dawało 

im przewagę i zwiększało ich popularność chociażby przez komentarze i tzw. laj-

ki oraz prowadziło kampanię negatywną w stosunku do pozostałych kandydatów, 

a w szczególności do prezydenta Komorowskiego, który stale był na ich profilach 

wyśmiewany i wyszydzany. 

Ostatnim istotnym elementem kampanii była kampania bezpośrednia prowa-

dzona przez kandydatów. Największa oraz najlepsza w skutkach była rozbieżność 

kampanii prowadzonych w tym zakresie przez dwóch konkurentów z największym 

poparciem społeczeństwa. Poniższe mapy dokładnie przedstawiają podejście obu 

kandydatów do spotkań ze swoimi wyborcami.
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Rysunek 1. „Wybory na mapie”. Wybory prezydenckie 2015. Mapa kampanii Andrzeja Dudy

Źródło: https://www.facebook.com/wyborynamapie/photos/a.282702171906293.1073741828.278192065690637/426
708504172325/?type=3&theater

Rysunek 2. „Wybory na mapie”. Wybory prezydenckie 2015. Mapa kampanii Bronisława Ko-
morowskiego

Źródło: https://www.facebook.com/wyborynamapie/photos/a.282702171906293.1073741828.278192065690637/426
566584186517/?type=3&theater 
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Bronisław Komorowski był zdecydowanie mniej aktywny. Wydawać by się mogło, 

że postawienie go od samego początku w roli zwycięzcy zemściło się na nim. Andrzej 

Duda, który musiał zbudować swoją rozpoznawalność, poświęcił o wiele więcej czasu 

i energii, żeby trafić do serc i rozumów wyborców. Poza tym, ciągle towarzyszyły mu 

sztab wyborczy oraz młodzieżówka partyjna, które dbały o to, żeby jego wizytom nie 

brakowało dwóch przymiotów: młodości i otwartości. Dla porównania przedstawię 

miejsca, które między 11 a 16 maja odwiedzili ci dwaj kandydaci. W przypadku Andrzeja 

Dudy były to: Warszawa, Sochaczewo, Kraków, Kraśnik, Aleksandrów Kujawski, Ra-

dziejów, Kruszwice, Chrzanów, Dąbrowa Górnicza i Katowice29. Bronisław Komorowski 

przebywał w tym czasie w Warszawie. Jedynie w sobotę wybrał się do podwarszawskich 

wsi, aby tam na pikniku „Poznaj zdrową żywność’’ powalczyć o głosy obywateli w czasie 

decydującej ii tury wyborów.

Zakończenie

Wybory prezydenckie w 2015 roku to na pewno kulminacja narastającego niezado-

wolenia społeczeństwa, chęci zmiany – zwłaszcza wśród młodego pokolenia – i efekt 

postępującej delegitymizacji. Polacy byli poniekąd zirytowani urzędującą władzą i roz-

gniewani na nią, niemniej jednak dopiero kampania wyborcza zweryfikowała, na ile 

tych ludzi można było zmotywować do zmiany decyzji. Na początku stycznia 2015 roku 

nikt nie przewidywał takiego wyniku, bowiem rozstrzygnęły o nim dopiero działania 

poszczególnych sztabów wyborczych.

Kampania prezydencka w 2015 roku, choć z pozoru nie wnosiła żadnych nowości w 

marketingu politycznym i nowych schematów prowadzenia kampanii, to z pewnością 

udowodniła, że w kilka miesięcy może zrewolucjonizować scenę polityczną. Wykreowała 

dwa wizerunki kandydatów, którzy stali się pewnego rodzaju symbolami zmiany: Pawła 

Kukiza i Andrzeja Dudę. Sztab wyborczy ówczesnego prezydenta pogrążył nie tylko 

jego, lecz także jego partię, która zaczęła tracić poparcie w sondażach. Kampania ta 

wyniosła na szczyt kandydatów antysystemowych, ponieważ, śmiało można stwierdzić, 

29 http://andrzejduda.pl/.



każdy z nich zrealizował swój „cel minimum” zaplanowany na te wybory. Pogrążyła 

też lewicę, która wizerunkiem swoich kandydatów nie tylko nie potrafiła „wyjść poza” 

swój elektorat, lecz także nie zmotywowała nawet własnego żelaznego elektoratu do 

poparcia swoich kandydatów.
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