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Poznañ

B³êdy i wypaczenia czyli o przyczynach pora¿ki Ryszarda Gro-
belnego w poznañskich wyborach samorz¹dowych w 2014 roku

„Moim zdaniem naszym celem nie powinien byæ ani rynek, ani pañstwo, ani ma-
giczny wzrost PKB, chocia¿ to oczywiœcie wa¿ne. Celem jest jakoœæ ¿ycia. Lu-
dzie s¹ zadowoleni [...] kiedy ka¿dy ma dostêp do wspólnego parku, dobrej
komunikacji publicznej, […] czystych chodników, ma blisko ¿³obek, przedszko-
le, szko³ê i w miarê sprawn¹ s³u¿bê zdrowia”.

Jerzy Hausner

Streszczenie: W artykule dokonano analizy przyczyn pora¿ki Ryszarda Grobelnego w wyborach na sta-
nowisko Prezydenta Poznania. Autor tekstu stara siê odpowiedzieæ na kilka pytañ: w jaki sposób, w tak
krótkim czasie Jackowi Jaœkowiakowi uda³o siê zbudowaæ tak wysokie poparcie, jakie b³êdy pope³ni³
Ryszard Grobelny, ¿e po 16 latach Poznaniacy gremialnie powiedzieli „nie” swojemu wieloletniemu
prezydentowi oraz czy pewne momenty kampanii mo¿na uznaæ za przes¹dzaj¹ce o jej ostatecznym wy-
niku i jakie g³ówne b³êdy pope³ni³ w jej trakcie Ryszard Grobelny. Wa¿n¹ czêœæ pracy stanowi analiza
wyników badañ exit poll przeprowadzonych na zlecenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
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Z
e s³ów Jerzego Hausnera wynika banalna na pozór prawda, o której jednak za-
pomnia³, jak siê wydaje, wieloletni prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Za-

patrzony w s³upki wskazuj¹ce na niski poziom bezrobocia, wzrost inwestycji, nap³yw
nowych przedsiêbiorców, studentów czy zwiêkszenie wolnej powierzchni biurowej
Ryszard Grobelny straci³ instynkt, który pozwala³ mu trzykrotnie bez wiêkszych
problemów zwyciê¿yæ w bezpoœrednich wyborach na stanowisko Prezydenta Pozna-
nia. Czy zgubi³a go rutyna? Nadmierna pewnoœæ siebie? Zawiod³a intuicja, tak wa¿na
w polityce? Niniejszy tekst jest prób¹ odpowiedzi na te i inne, podobne pytania.

Przede wszystkim nie da siê jednak ukryæ, ¿e przed I tur¹ wyborów scenariusz prze-
granej Ryszarda Grobelnego nie by³ brany powa¿nie pod rozwagê (Cieœla, 2014). Sonda-
¿e przedwyborcze przeprowadzane przed I tur¹ wyborów, czy to na zlecenie mediów,
jak np. sonda¿ dla Radia Merkury (Grobelny z najwiêkszym poparciem...)1, czy sztabów
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1 Badanie zosta³o przeprowadzone w dniach od 15 do 21 wrzeœnia 2014 roku. Z sonda¿u wynika³o,
¿e zdecydowanym faworytem wyborów by³ Ryszard Grobelny, na którego g³osowanie deklarowa³o
38,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalaz³ siê Jacek Jaœkowiak (kandydat PO) z poparciem
12,8 proc. Niewiele mniej wyborców (11,9 proc.) chcia³o zag³osowaæ na Tadeusz Dziubê (PiS). Czwar-
te miejsce z wynikiem 8,3 proc. zaj¹³ Tomasz Lewandowski (SLD).



wyborczych2, przewidywa³y zwyciêstwo Ryszarda Grobelnego, choæ w II turze (Lipoñ-
ski, 2014, s. 2)3. A jednak wynik Ryszarda Grobelnego w I turze by³ znacznie ni¿szy ni¿
przewidywany (28,58%), a w drugiej turze wyraŸnie przegra³ z kandydatem Platformy
Obywatelskiej (PO) Jackiem Jaœkowiakiem (40,91 do 59,09%). Problem badawczy nasu-
wa siê wiêc niejako sam. Bo skoro wynik by³ takim zaskoczeniem, konieczne jest doko-
nanie analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. Niniejszy tekst ma na celu przeprowadzenie
analizy przyczyn pora¿ki Ryszarda Grobelnego. W tym celu nale¿y postawiæ kilka pytañ
badawczych. Po pierwsze, w jaki sposób w tak krótkim czasie Jackowi Jaœkowiakowi
uda³o siê zbudowaæ wysokie poparcie i na czym w zwi¹zku z tym polega³ pewien jego fe-
nomen? Po drugie, czy mo¿na mówiæ o pewnym kontekœcie, ramie, która od pewnego
czasu negatywnie wp³ywa³a na postrzeganie stylu prezydentury Ryszarda Grobelnego?
Po trzecie, jakie b³êdy pope³ni³ Ryszard Grobelny, ¿e po 16 latach poznaniacy gremialnie
powiedzieli NIE swojemu wieloletniemu prezydentowi. I po czwarte, czy pewne mo-
menty kampanii mo¿na uznaæ za kulminacyjne, przes¹dzaj¹ce o jej ostatecznym wyniku
i jak du¿e znaczenie na jej efekt mia³ wybór trafnej strategii i taktyki wyborczej przez PO?

W celu odpowiedzi na powy¿sze pytania, sformu³owano cztery hipotezy. Hipoteza
pierwsza: poniewa¿ nikt nie spodziewa³ siê przegranej Ryszarda Grobelnego, a celem
Platformy Obywatelskiej by³o zwyciêstwo w wyborach do rady miasta i wprowadzenie
kandydata na prezydenta do II tury, dlatego te¿ wystawili polityka drugoplanowego, spo-
za rdzenia. Przypadek zrz¹dzi³, ¿e taki wybór paradoksalnie okaza³ siê atutem w II turze,
gdy¿ ³atwiej by³o poprzeæ takiego kandydata przez innych, którzy odpadli w I turze. Hi-
poteza druga: tzw. „ruchy miejskie”, które od 2013 roku stopniowo coraz bardziej dawa³y
o sobie znaæ (zw³aszcza w mediach), oraz powszechna krytyka stanu samorz¹du gminne-
go w Polsce w mediach ogólnopolskich, zw³aszcza bezpoœrednich wyborów wójtów
i prezydentów oraz ich praktyczna nieusuwalnoœæ, spowodowa³y, ¿e wytworzy³ siê nie-
przychylny klimat dla urzêduj¹cego prezydenta oraz skutków jego przewidywanej, po-
nownej elekcji. Hipoteza trzecia: w ostatnim roku przed wyborami prezydent nie umia³
rozwi¹zaæ kilku wa¿nych z punktu widzenia mieszkañców problemów, w tym zw³aszcza
nie zadzia³a³a od pocz¹tku Poznañska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA), co
spowodowa³o ogóle niezadowolenie z funkcjonowania komunikacji miejskiej w Pozna-
niu (plus przed³u¿aj¹ce siê remonty). Hipoteza czwarta: Prezydent przegra³ niespodzie-
wanie elekcjê, gdy¿ w pewnym uproszczeniu zapomnia³ o mieszkañcach, o koniecznoœci
podtrzymywania sta³ego kontaktu z nimi. Przez lata stworzy³ wizerunek technokraty,
wiedz¹cego najlepiej i nieprzyjmuj¹cego krytyki. Ponadto w celach, jakie postawi³ mias-
tu skupi³ siê na rozwoju rynku pracy, przyci¹ganiu studentów i inwestorów, co choæ dla
strategicznego rozwoju miasta jest bardzo wa¿ne, to jednak z punktu widzenia d³ugofalo-
wej strategii taktyki dzia³ania prezydenta – kandydata okaza³o siê b³êdem, gdy¿ te grupy
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2 O czym w nieoficjalnych rozmowach informowa³y Autora osoby w nich pracuj¹ce lub z nimi
blisko zwi¹zane.

3 Taki scenariusz prezentowa³ choæby sonda¿ przeprowadzony na zlecenie „Gazety Wyborczej”.
Badanie przeprowadzono w dniach 6–7 listopada 2014 roku. Wyniki by³y doœæ jednoznaczne – w I turze
Ryszard Grobelny mia³ uzyskaæ 42% g³osów, drugi Jacek Jaœkowiak 14%. W II turze ankietowani de-
klarowali poparcie dla urzêduj¹cego prezydenta na poziomie 53%, dla kandydata PO 30% (pozostali an-
kietowani albo nie wiedzieli na kogo zag³osuj¹ albo deklarowali, ¿e nie wezm¹ w niej udzia³u).



nie g³osuj¹ w wyborach samorz¹dowych w Poznaniu. Na dodatek pope³ni³ szereg b³êdów
w trakcie kampanii wyborczej, na przyk³ad po I turze, kiedy to zamiast walczyæ z Jac-
kiem Jaœkowiakiem o centrowy elektorat, zwróci³ siê od elektoratu Prawa i Sprawiedli-
woœci i uzyska³ poparcie m.in. Jaros³awa Gowina, co mo¿na by³o okreœliæ mianem
„poca³unku œmierci”.

W efekcie Poznaniacy emocjonalnie zag³osowali nie tyle za Jackiem Jaœkowiakiem,
co przeciw Ryszardowi Grobelnemu. Sytuacja Poznania jest tym bardziej szczególna
i wrêcz konieczna do przeanalizowania, gdy¿ w innych du¿ych miastach, pomimo
os³abienia pozycji sprzed czterech lat, jednak wygrali faworyzowani urzêduj¹cy Prezy-
denci. Pokazywa³y to ju¿ zreszt¹ sonda¿e przeprowadzane po I turze, na przyk³ad sonda¿
zrealizowany dla „Gazety Wyborczej” przez Millward Brown w dniach 21–27 listopada
2014 r. Wynika³o z niego, ¿e „urzêduj¹cy prezydenci wielkich miast obroni¹ siê w dru-
giej turze. Tylko w Poznaniu zanosi siê na sensacyjne zwyciêstwo Jacka Jaœkowiaka
(PO) nad Ryszardem Grobelnym” (Bartkowiak, 2014). Poznañ na mapie Polski sta³ siê
wiêc, w pewnym uproszczeniu, wyj¹tkiem od regu³y.

Przed rozpoczêciem analizy kazusu samorz¹dowych wyborów prezydenckich w Poz-
naniu, warto wspomnieæ o najnowszej ksi¹¿ce Benjamina Barbera Gdyby burmistrzowie
rz¹dzili œwiatem. Zdaniem Barbera dobrych burmistrzów wyró¿niaj¹ cztery podstawowe
cechy: po pierwsze, silna osobowoœæ, niepokorna i dowcipna zarazem, po drugie, prag-
matyczny stosunek do rz¹dów, po trzecie, osobiste zaanga¿owanie w sprawy miasta i po
czwarte oddanie miastu jako unikalnemu podmiotowi spo³ecznemu (Barber, 2014, s. 107).
Podobnie wypowiada³ siê on w udzielonym Jackowi ¯akowskiemu w „Polityce” wywia-
dzie, gdzie zwraca³ uwagê, ¿e „w odró¿nieniu od polityków rz¹dz¹cych pañstwami naro-
dowymi – burmistrzowie s¹ demokratami, dzia³aj¹ efektywnie, musz¹ byæ pragmatyczni.
Potrafiliby rozwi¹zywaæ problemy globalne tak, jak na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy lo-
kalne” (¯akowski, 2015). I choæ wizja ta wydaje siê nieco utopijna, to jednak samo pod-
kreœlanie przez badacza znaczenia miast i ich burmistrzów/prezydentów jest bardzo
wa¿ne i stanowi mocny argument przemawiaj¹cy za s³usznoœci¹ i wa¿noœci¹ analizowa-
nego tu problemu badawczego.

Wracaj¹c do Poznania i wyborów prezydenta miasta oraz pierwszej hipotezy, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e wœród spekulacji na temat kandydatów chc¹cych rywalizowaæ z urzê-
duj¹cym prezydentem, najwiêksz¹ niewiadom¹ by³ kandydat PO. Najsilniejsza partia
w Poznaniu od d³u¿szego czasu poszukiwa³a kandydata, który móg³by zmierzyæ siê z Ry-
szardem Grobelnym, o czym co jakiœ czas informowa³y lokalne i regionalne media.
Z uwagi na swoj¹ pozycjê, musia³a kogoœ wystawiæ, nie chciano jednak powtórzyæ sytu-
acji sprzed czterech lat, gdzie jej kandydat, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Grzegorz
Ganowicz, bardzo wyraŸnie przegra³ w II turze (wybory2010.pkw.gov.pl)4. Kolejna po-
ra¿ka zaszkodzi³aby wizerunkowo zarówno konkretnemu politykowi, jak i samej partii.
Wydaje siê wiêc, ¿e nikt z pierwszego szeregu poznañskich polityków PO nie chcia³ ry-
zykowaæ, gdy¿ nie wierzy³ w zwyciêstwo. Z nazwisk, które pojawia³y siê wœród poten-
cjalnych kandydatów wymieniano najczêœciej Filipa Kaczmarka (szefa poznañskiej PO
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4 W I turze Ryszard Grobelny wygra³ zdobywaj¹c 49,52%, drugi Grzegorz Ganowicz 21,53%.
W II turze stosunek by³ 66,26% do 33,74%.



i wówczas jeszcze pos³a Parlamentu Europejskiego), Mariusza Wiœniewskiego (popular-
nego radnego, który zosta³ jednym z zastêpców prezydenta Jaœkowiaka), rzadziej Leszka
Wojtasiaka, wicemarsza³ka województwa wielkopolskiego i Jana Grabkowskiego, sta-
rostê powiatu poznañskiego (Jêczmionka, Kisiel, 2014). Brak wiary w zwyciêstwo by³
chyba g³ównym powodem, dla którego ¿aden z pierwszoplanowych polityków PO nie
zdecydowa³ siê kandydowaæ5. Musiano wiêc znaleŸæ kogoœ spoza liderów, ale te¿ osobê
z parti¹ zwi¹zan¹. Wydaje siê, ¿e kandydat na prezydenta mia³ wspomagaæ g³ówny i real-
ny cel PO, czyli zwyciêstwo w wyborach do rady miasta i to z wysokim wynikiem, byæ
mo¿e nawet pozwalaj¹cym na zdobycie wiêkszoœci w radzie6. W efekcie kandydatem PO
zosta³ Jacek Jaœkowiak, biznesmen, który cztery lata wczeœniej kandydowa³ na urz¹d pre-
zydenta miasta z ramienia Stowarzyszenia My-Poznaniacy, uzyskuj¹c ca³kiem przyzwo-
ity wynik 7,16%, co da³o mu wówczas czwarte miejsce (wybory2010.pkw.gov.pl).
W 2013 roku zosta³ cz³onkiem PO. Jego kandydatura by³a tym bardziej interesuj¹ca
i w tym sensie dobra, ¿e startuj¹c próbowa³ ³¹czyæ ze sob¹ partyjn¹ reprezentacjê (kandy-
dat du¿ej partii) z pewn¹ obywatelskoœci¹, podkreœlaj¹c, ¿e jest przede wszystkim
spo³ecznikiem i nie wywodzi siê z partyjnych uk³adów (poznan.pl). I to, co w I turze by³o
pewn¹ s³aboœci¹ (brak silnej identyfikacji z PO i ograniczona rozpoznawalnoœæ), w II tu-
rze okaza³o siê zalet¹, ³atwiej bowiem by³o przekonaæ do g³osowania na Jacka Jaœkowia-
ka innych kandydatów i ich elektoraty, w sytuacji, gdy budowa³ wizerunek spo³ecznika,
ni¿ bêd¹c typowo partyjnym kandydatem. Dla porz¹dku nale¿y przypomnieæ, ¿e w wy-
borach na prezydenta Poznania, oprócz Jacka Jaœkowiaka i urzêduj¹cego prezydenta,
kandydowali tak¿e: Tadeusz Dziuba (PiS), Tomasz Lewandowski (SLD), Zygmunt Ko-
pacz (Kongres Nowej Prawicy) oraz kandydaci niezale¿ni: Maciej Wudarski (Stowarzy-
szenie Prawo do Miasta, zosta³ jednym z zastêpców prezydenta, a samo stowarzyszenie
zdoby³o w wyborach do rady miasta jeden mandat; prawodomiasta.org), Anna Wachow-
ska-Kucharska (spo³eczna inicjatywa wyborcza Poznaniacy; poznaniacy.info) oraz niejaki
Bogdan Grobelny (nikomu nieznany, ¿yj¹cy w Szczecinie, zwi¹zany z UPR; portalsamo-
rzadowy.pl). Start ostatniego z wymienionych kandydatów by³ o tyle ciekawy, ¿e nie pro-
wadzi³ on ¿adnej kampanii wyborczej. Zachowywa³ siê wiêc jak klasyczny kandydat
wystawiony przez konkurencjê tylko w jednym celu – ¿eby podczas g³osowania zmyliæ
wyborców, którzy przez pomy³kê zag³osuj¹ na innego Grobelnego (na liœcie uk³adanej
alfabetycznie znajdowa³ siê nad Ryszardem Grobelnym). Trudno tu jednak mówiæ o suk-
cesie, gdy¿ otrzyma³ 1,77% g³osów (wybory2014.pkw.gov.pl).

Wybory samorz¹dowe w 2014 roku odbywa³y siê w cieniu, coraz czêœciej poja-
wiaj¹cych siê w powa¿nych mediach opiniotwórczych, krytycznych opinii na temat
funkcjonowania samorz¹du terytorialnego w Polsce, w tym przede wszystkim kwestii za-
betonowania lokalnej sceny politycznej przez rz¹dz¹cych kolejne kadencje i w praktyce
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5 Potwierdza³y to osoby z partii i otoczenia PO, które w rozmowach prowadzonych przez Autora za-
równo przed, jak i ju¿ po wyborach przyznawa³y, ¿e pierwotnym za³o¿eniem by³ dobry wynik w I turze,
czyli samo wejœcie do II tury. Wiary w zwyciêstwo na tamtym etapie kampanii raczej nie by³o. Olœnienie
przysz³o wraz z wynikami I tury. Zaskoczy³ bardzo nie tylko przyzwoity wynik kandydata PO, lecz
przede wszystkim bardzo s³aby urzêduj¹cego Prezydenta.

6 Ostatecznie PO uzyska³a w radzie miasta wynik niemal identyczny, jak cztery lata wczeœniej, za-
chowuj¹c pozycjê lidera, ale bez szans na samodzielne rz¹dy.



niemal nie do pokonania – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczególnie ostro
krytykowano w³aœnie wprowadzenie po raz pierwszy w wyborach w 2002 roku bezpo-
œrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta. Pojawia³y siê m.in. pomys³y na
ograniczenie kadencyjnoœci do dwóch, trzech, na wzór Prezydenta RP. W kontekœcie ni-
niejszej analizy warto wspomnieæ o trzech tekstach, w tym dwóch wywiadach na temat
kondycji samorz¹du.

Jerzy Hausner w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej” pod tytu³em Dok¹d
idziemy? mówi³, ¿e „Je¿eli skomercjalizowaliœmy przestrzeñ miasta, zlikwidowaliœmy
przestrzeñ otwart¹ odgrodziliœmy urzêdy, bo wszêdzie s¹ bramki, kontrole, to nie ma wa-
runków sprzyjaj¹cych budowaniu zaufania. Przestrzeñ w wolnej Polsce zosta³a zaw³asz-
czona lub skomercjalizowana” (Sroczyñski, 2014). To doskonale wpisuje siê postulaty
tzw. ruchów miejskich, które w ostatnim czasie, tak¿e w Poznaniu, mocno siê zaktywizo-
wa³y. Da³o siê to zauwa¿yæ przede wszystkim w ostatnich, ale tak¿e i poprzednich wyborach.
A przypomnijmy, ¿e Ryszard Grobelny postawi³ na przyci¹ganie biznesu, inwestycji, no-
wych mieszkañców i studentów, zaniedbuj¹c kwestie parków, otwartych przestrzeni
miejskich, œcie¿ek rowerowych i miejskiej rekreacji. Patrzy³ z perspektywy bud¿etu
miasta, mo¿na by powiedzieæ ksiêgowego, ale nie zwyk³ego mieszkañca i jego codzien-
nych potrzeb.

Znacznie wiêcej miejsca krytyce w³adz lokalnych poœwiêci³ w wywiadzie udzielo-
nym „Newsweekowi” i zatytu³owanym Demokracja bez przyjemnoœci Marcin Król. Jego
s³owa k³ad¹ cieñ na polski samorz¹d terytorialny, gdy stwierdza, i¿ „nawet nie mówiê,
jak zbudowaæ prawdziw¹ demokracjê lokaln¹, bo dziel¹ nas od niej lata œwietlne. Mówiê
o sensownoœci i celowoœci bezpoœredniego wybierania wójtów i burmistrzów […] Bez-
poœrednie wybory w samorz¹dach faktycznie s¹ nonsensem. Ale trudno, sta³o siê. Musi-
my z tym ¿yæ” (Kalukin, 2014). Zwraca uwagê, ¿e chêæ odpartyjnienia samorz¹du wcale
nie musia³a wyjœæ na dobre. Przypomina, ¿e „wœród polityków z dawnej opozycji demo-
kratycznej powszechne by³o przekonanie, ¿e polityka samorz¹dowa jest z zasady lepsza
od polityki centralnej – bo nie jest ska¿ona ideologi¹ i partyjniactwem. Z tego mitu wyro-
œli samowybieralni prezydenci miast, którym ¿adna partia dziœ nie podskoczy. Pobudo-
wali sobie lokalne quasi-partie zapewniaj¹ce im kolejne elekcje” (Ibidem). Jego zdaniem,
na pytanie „Newsweeka” co ma decyduj¹cy wp³yw na to, kto staje na czele polskich
miast, co zreszt¹ tym bardziej ciekawe w kontekœcie wyborów w Poznaniu, Marcin Król
jest zdania, ¿e przypadek, gdy¿ „ je¿eli trafi siê dynamiczny cz³owiek, który potrafi po-
zyskiwaæ pieni¹dze z UE, to w zupe³noœci wystarczy. W wielkich miastach przynajmniej
jeszcze widaæ efekty ich rz¹dów, jako tako mo¿na je oceniaæ” (Ibidem).

Warto wspomnieæ jeszcze o jednym tekœcie z „Newsweeka” (pbc.pl), który dotyczy³
bezpoœrednio Poznania i Ryszarda Grobelnego. W zatytu³owanym Mentalne w¹sy, czyli
jak Poznañ przyprawi³ sobie gêbê zaœciankowego miasta artykule ju¿ w leadzie Wojciech
Cieœla pisa³, ¿e „Prezydent miasta tu¿ przed kampani¹ wyborcz¹ zgoli³ w¹sy. Ale w¹sy
mentalne wci¹¿ wisz¹ nad miastem jak nowy herb. Cenzura, uk³ady z koœcielnymi hierar-
chami i kopuluj¹ce os³y. Witamy w Poznaniu” (Cieœla, 2014). I w dalszej czêœci tekstu
„miasta miêdzynarodowych targów, stolicy solidnoœci i porz¹dku, nie rozs³awia dziœ
know-how. O Poznaniu jest g³oœno, gdy prawicowa radna interweniuje w sprawie kopu-
luj¹cych os³ów w ZOO (zostaj¹ natychmiast rozdzielone). I kiedy zdejmowane s¹ z afisza
sztuki teatralne i koncerty, które dra¿ni¹ katolików (wystarczy jeden oburzony e-mail).

PP 2 ’15 B³êdy i wypaczenia czyli o przyczynach pora¿ki Ryszarda Grobelnego... 79



A tak¿e wtedy, gdy miejscowa kuria tropi gender, wypowiada siê w sprawach sztuki,
a prezydent organizuje mszê dla wszystkich uczelni […] pod koniec czerwca na znanym
festiwalu teatralnym Malta re¿yser Rodrigo Garcia ma pokazaæ spektakl «Golgota Picnic».
Otwarty list pisze miejscowy hierarcha, abp Stanis³aw G¹decki: «Przedstawienie to
w opinii wielu osób jest wyj¹tkowo ordynarnym przedsiêwziêciem» – grzmi. Prezydent
miasta Ryszard Grobelny te¿ wydaje oœwiadczenie. Dystansuje siê od spektaklu, pisze
o poszanowaniu poznañskich wartoœci. – Ludzie od Grobelnego mówili wprost: poka¿e-
cie «Golgotê», bêd¹ zamieszki – mówi jeden z organizatorów festiwalu Malta. Przedsta-
wienie zostaje odwo³ane” (Ibidem).

Te i inne materia³y, choæ trudno mówiæ o ich bezpoœrednim prze³o¿eniu na decyzje
wyborców, budowa³y jednak pewien klimat wokó³ stylu prezydentury, która w b¹dŸ co
b¹dŸ konserwatywnym mieœcie przekroczy³a chyba jednak akceptowalne dla Poznania-
ków granice w tym wzglêdzie. Do tego Ryszard Grobelny jakby straci³ polityczny in-
stynkt i zapomnia³ o niepisanej zasadzie, ¿e w roku wyborczym ze wzglêdów czysto
taktycznych nie podejmuje siê kontrowersyjnych decyzji, a jedynie przecina przys³owio-
we wstêgi, koñczy rozpoczête inwestycje, a tak¿e intensyfikuje kontakt z mieszkañcami
– wyborcami. ¯eby nie powiedzieæ, ¿e obiecuje to, czego aktualnie siê domagaj¹, co
zreszt¹ w³aœnie robi³ przez ca³¹ kampaniê Jacek Jaœkowiak. Tymczasem lato i jesieñ 2014
roku by³y zdominowane przez problem z wdra¿aniem systemu PEKA, który po prostu
nie zadzia³a³, a Prezydent nawet nie stara³ siê znaleŸæ winnego tego ca³ego zamieszania,
i wyci¹gn¹æ konsekwencji, czego domaga³y siê i media, i zwykli poznaniacy korzy-
staj¹cy z komunikacji miejskiej. Brak wskazania winnego doprowadzi³ do tego, ¿e sam
osobiœcie musia³ wzi¹æ odpowiedzialnoœæ na siebie i sta³ siê w publicznym odbiorze,
z w³asnej winy, osob¹ bezpoœrednio za tê kompromitacjê odpowiedzialn¹. W wywiadzie
dla „G³osu Wielkopolskiego” mówi³ m.in. „Nie przepraszam dlatego, ¿e w mojej ocenie
ktoœ pope³ni³ b³êdy, tylko dlatego, ¿e znaleŸliœmy siê w sytuacji, która nie powinna mieæ
miejsca. W tej chwili nie potrafiê jeszcze odpowiedzieæ na pytanie, kto i w jakim stopniu
zawini³” (gloswielkopolski.pl). O przegranej Ryszarda Grobelnego, z punktu widzenia
strategii wyborczej, zadecydowa³y równie¿ b³êdy nie tylko z samej kampanii, lecz
i z okresu j¹ poprzedzaj¹cego. Jednym z elementów by³o tak jednoznaczne postawienie
w priorytetach i w efekcie równie¿ w dzia³aniach promocyjnych miasta, na tworzenie
i rozwijanie miasta dla biznesu, edukacji, wysokich technologii. Grupami docelowymi
byli inwestorzy, turyœci biznesowi, profesjonaliœci, decydenci, odbiorcy us³ug i miejscy
liderzy opinii7. Zapomniano, ¿e miasto musi równoczeœnie anga¿owaæ siê w programy
przeznaczone dla jego mieszkañców, o czym konsekwentnie przypomina³y tzw. „ruchy
miejskie” i inne lokalne organizacje, które zazwyczaj krytykowa³y politykê w³adz miej-
skich. W³adze te z kolei ich znaczenia nie doceni³y, ¿eby nie powiedzieæ, ¿e ca³kowicie je
ignorowa³y. I choæ ka¿de z nich z osobna by³y s³abe, to jako ca³oœæ stworzy³y du¿e zainte-
resowanie poruszan¹ problematyk¹, co by³o widoczne w mediach lokalnych i regional-
nych. Nie dziwi wiêc, ¿e w rankingu Indeksu Jakoœci ¯ycia w polskich miastach o statusie
powiatu, przeprowadzonego przez „Politykê”, Poznañ zaj¹³ 10 miejsce, najlepiej wypa-
daj¹c w kategorii praca, a najgorzej pod wzglêdem jakoœci samorz¹du (weekend.pb.pl).
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Analizuj¹c poznañsk¹ kampaniê wyborcz¹ mo¿na zauwa¿yæ tak¿e b³êdy podczas sa-
mej kampanii, choæ trudno oceniæ, czy w tym kontekœcie Ryszard Grobelny mia³ szansê
na zwyciêstwo i na ile te b³êdy wp³ynê³y na ostateczny wynik. Przede wszystkim Ryszard
Grobelny nie wychodzi³ do ludzi, nie uczestniczy³ w ró¿nego rodzaju debatach, spotka-
niach, happeningach, w których uczestniczyli pozostali kandydaci (Grobelny nie usiad³
na wózku...). Nie tylko ci bez szans na II turê, lecz wszyscy pozostali licz¹cy siê w walce
o II turê kandydaci, w tym równie¿ kandydat PO Jacek Jaœkowiak. Ryszard Grobelny
praktycznie zrezygnowa³ z bezpoœredniego kontaktu z wyborcami, byæ mo¿e licz¹c na
dobry wynik uzna³, ¿e ka¿da taka konfrontacja mo¿e mu zaszkodziæ (wtk.play.pl). Zapom-
nia³ te¿ o „podstawie podstaw”, czyli obietnicach, gdy¿ obietnica kontynuacji w tym
przypadku by³a raczej groŸb¹. Jacek Jaœkowiak za to obiecywa³ bardzo du¿o, mówi³ to,
co chcieli mieszkañcy (lazarz.pl). Na przyk³ad, ¿e nie bêdzie ulicy pod blokami, ¿e bê-
dzie przejœcie dla pieszych, ¿e rady osiedla dostan¹ wiêcej pieniêdzy itp., itd. Trudno siê
dziwiæ wyborcom, ¿e skoro tylko jedna strona obiecuje, to lepiej j¹ wybraæ, gdy¿ jest
szansa, ¿e przynajmniej czêœæ obietnic zostanie zrealizowanych.

Najbardziej widoczne b³êdy zosta³y jednak pope³nione po I turze, choæ trudno jedno-
znacznie stwierdziæ, czy by³a jeszcze szansa dla Ryszarda Grobelnego na zwyciêstwo.
Mimo wielu negatywnych opinii, wydaje siê, ¿e nie wszystko by³o jeszcze rozstrzygniê-
te. Prezydent i jego sztab dokonywali jednak kolejnych, coraz to gorszych wyborów.
Choæ trzeba przyznaæ, ¿e sytuacja od pocz¹tku by³a bardzo trudna. Przede wszystkim po
I turze trójka wa¿nych kandydatów oficjalnie popar³a Jacka Jaœkowiaka, daj¹c mu kredyt
zaufania, a poparcie uzale¿niaj¹c od podpisania deklaracji programowej (patrz fot. 2).
Byli to kandydat SLD Lewica Razem, radny miejski Tomasz Lewandowski oraz dwóch
kandydatów reprezentuj¹cych tzw., ruchy miejskie – Anna Wachowska-Kucharska i Ma-
ciej Wudarski (tvn24.pl). Wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e najgorzej bêdzie, jak wybory
ponownie wygra Ryszard Grobelny. A poniewa¿ nic nie jednoczy bardziej ni¿ wspólny
wróg, poznañska „centrolewica” wybieraj¹c z jej punktu widzenia mniejsze z³o, otwarcie
popar³a kandydata PO, który zreszt¹ do konserwatywnej czêœci PO z pewnoœci¹ siê nie
zalicza³, nie pe³ni¹c w dodatku ¿adnej wa¿nej funkcji w samej partii. S³aboœæ z I tury
(brak pozycji w PO) okaza³ siê wiêc zalet¹ w drugiej. Poza tym, choæ poparcie polityka
nie przek³ada siê automatycznie na decyzjê jego elektoratu, to nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
w I turze prezydent otrzyma³ 45 397 g³osów, a Jacek Jaœkowiak i jego nowi sojusznicy
w sumie a¿ 73 907 g³osów (wybory2014.gov.pl).

Có¿ wiêc pozosta³o Ryszardowi Grobelnemu? Albo walczyæ o ten sam centrowy
elektorat PO (w koñcu by³ kiedyœ w PO, a w 2010 r. mia³ byæ nawet jej kandydatem, co
uniemo¿liwi³ fakt nierozstrzygniêtej wówczas sprawy w s¹dzie), albo sk³oniæ siê ku wy-
borcom g³osuj¹cym w I turze na PiS oraz jej kandydata Tadeusza Dziubê. Wybór pad³
na z pozoru ³atwiejsze rozwi¹zanie, a wiêc opcjê zwolenników PiS, dziêki czemu w du-
¿ej mierze walczy³ o inny elektorat, ni¿ Jacek Jaœkowiak. I choæ sam Tadeusz Dziuba
bardzo ostro¿nie wypowiada³ siê na ten temat, twierdz¹c bardzo zachowawczo, ¿e
z dwojga z³ego to ju¿ lepszy jest obecny prezydent, to najbardziej jaskrawym przeja-
wem tej strategii by³ przyjazd do Poznania Jaros³awa Gowina, i jednoznaczne poparcie
udzielone Ryszardowi Grobelnemu (Gowin popar³ Grobelnego...). Jak siê okaza³o by³
to z³y wybór, a nadzwyczaj pozytywne wypowiedzi Jaros³awa Gowina okaza³y siê bar-
dziej „poca³unkiem œmierci” ni¿ pomoc¹ (patrz fot. 1). Potwierdzaj¹ to wyniki badania
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exit poll8, przeprowadzonego przez Gemini (epoznan.pl) w dzieñ II tury wyborów na zle-
cenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (wtk.pl)9.

Z analizy wyników tego badania nasuwa siê kilka podstawowych wniosków. Po
pierwsze, ponad 10% wyborców g³osuj¹cych w II turze na Jacka Jaœkowiaka stanowili
wyborcy Ryszarda Grobelnego z I tury, a ponad 15% wyborcy Tomasza Lewandowskie-
go. A wiêc co pi¹ty wyborca Ryszarda Grobelnego z I tury wyborów nie pozosta³ mu
wierny i zag³osowa³ w II turze na Jacka Jaœkowiaka (patrz wykres 2). Relacja odwrotna,
by³a czterokrotnie rzadsza. Równoczeœnie, spoœród znacz¹cych elektoratów, Jacka Jaœ-
kowiaka popar³a w³aœnie wiêkszoœæ wyborców Tomasza Lewandowskiego, Anny Wa-
chowskiej-Kucharskiej i Macieja Wudarskiego (po 80–90%). Czy wiêc niepisany sojusz
z PiS pomóg³ czy zaszkodzi³? Co prawda Ryszarda Grobelnego popar³a wiêkszoœæ wy-
borców Tadeusza Dziuby, ale ta grupa wyborców by³a znacznie mniej liczna ni¿ w I tu-
rze: A¿ 28% elektoratu Tadeusza Dziuby i PiS pozosta³o w domach. Wydaje siê wiêc, ¿e
zwrot ku wyborcom PiS by³ b³êdem. Wydaje siê, ¿e nale¿a³o walczyæ o wyborców PO,
w koñcu obaj kandydaci wywodzili siê z podobnego œrodowiska politycznego. Poza tym
to wyborcy PO mieli najwiêkszy udzia³ w wyborze prezydenta, gdy¿ zmobilizowali siê
i ponownie przyszli na wybory (patrz wykres 1). Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e te 28% elektora-
tu PiS, który pozosta³ w domu stanowi³ du¿y procentowy spadek udzia³u w strukturze
wyborców, przy liczbowo du¿ym elektoracie PiS w Poznaniu (patrz wykres 3). Jednoczeœ-
nie Ryszardowi Grobelnemu nie uda³o siê zmobilizowaæ wiêkszej liczby zwolenników.
Co ciekawe, w liczbie wyborców w II turze posz³o do urn mniej jego zwolenników. Na
wynik mieli te¿ istotny wp³yw „nowi” wyborcy, którzy nie g³osowali w pierwszej turze
wyborów, a których zdecydowana wiêkszoœæ (70%) deklarowa³a poparcie dla Jacka Jaœ-
kowiaka. Podsumowuj¹c mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wszystkie cztery postawione hipote-
zy zosta³y zweryfikowane pozytywnie. Pierwsza w ca³oœci – nikt nie spodziewa³ siê
przegranej Ryszarda Grobelnego i dlatego powsta³ „projekt Jaœkowiak”. Druga przy-
najmniej czêœciowo, gdy¿ choæ tzw. „ruchy miejskie” by³y w obrêbie zainteresowania
mediów, nie do koñca mo¿na jednak okreœliæ ich wp³yw na zmianê postrzegania prezyden-
ta przez mieszkañców (tak samo jak trudno zmierzyæ si³ê krytyki obecnej w mediach ogól-
nopolskich). Podobnie trzecia hipoteza – wprowadzenie systemu PEKA by³o pe³ne potkniêæ,
nie wyci¹gniêto te¿ konsekwencji personalnych, aczkolwiek badania przeprowadzone
przez TNS i opublikowane tu¿ po wyborach pokaza³y, ¿e 86,5 proc. pasa¿erów MPK by³a
jednak zadowolona z systemu PEKA (wiadomosci.wp.pl). Czwarta hipoteza, podobnie jak
pierwsza, potwierdzi³a siê w ca³oœci, gdy¿ badania exit poll dla WTK wyraŸnie pokaza³y,
¿e Ryszard Grobelny zwracaj¹c siê do elektoratu Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Jaros³awa
Gowina, nie tylko nie zyska³ wielu nowych wyborców, co przede wszystkim straci³ czêœæ
swoich, a na dodatek zmobilizowa³ niezdecydowanych. Poznañ jest miastem konserwa-
tywnym, ale nie bardzo konserwatywnym, dlatego wygrywa w nim PO, a nie PiS.
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8 Udostêpnione Autorowi przez Wielkopolsk¹ Telewizjê Kablow¹.
9 Wielkopolska Telewizja Kablowa to najwiêksza telewizja komercyjna w Wielkopolsce – lider na

rynku mediów lokalnych i regionalnych. Wed³ug badañ TNS a¿ 87% ankietowanych posiadaj¹cych do-
stêp do Telewizji WTK deklaruje, ¿e informacje o Poznaniu czerpie z WTK, dystansuj¹c pozosta³e tele-
wizje i inne media. Wœród telewizji na drugim miejscu znalaz³a siê publiczna TVP Poznañ, a na trzecim
Ratajska Telewizja Kablowa.



Kazus Poznania powinien wiêc stanowiæ przestrogê dla innych wielokadencyjnych
prezydentów miast, ¿e niezwykle ³atwo oderwaæ siê od rzeczywistoœci dnia codziennego
i w ci¹gu jednej kadencji straciæ bardzo wielu zwolenników. Kampania permanentna
musi byæ prowadzona i to w oparciu o wiarygodny dialog z otoczeniem, w tym przypadku
mieszkañcami – wyborcami.

Aneks
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Grobelny Ryszard Jaœkowiak Jacek

Lista nr 19 – KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej

Lista nr 18 – KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska

Lista nr 17 – KWW Lista Bogdana Grobelnego

Lista nr 16 – KWW Koalicja Prawo do Miasta

Lista nr 15 – KWW P. O. Wolnoœæ

Lista nr 7 – KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Lista nr 6 – KW SLD Lewica Razem

Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

0 0,40,2 0,6 0,8 1

Wykres 1. Rozk³ad poparcia udzielonego kandydatom w II turze przez wyborców
g³osuj¹cych w I turze na poszczególne partie polityczne

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ exit poll dla Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

Grobelny Ryszard Jaœkowiak Jacek

0 0,40,2 0,6 0,8 1,0

WUDARSKI Maciej Jakub

WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Ma³gorzata

LEWANDOWSKI Tomasz Jacek

KOPACZ Zygmunt Boles³aw

JAŒKOWIAK Jacek

GROBELNY Ryszard

GROBELNY Bogdan Edward

DZIUBA Tadeusz Antoni

1,2

Wykres 2. Rozk³ad poparcia udzielonego kandydatom w II turze przez wyborców
g³osuj¹cych na poszczególnych kandydatów w I turze

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ exit poll dla Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
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I tura II tura

Nowi wyborcy (którzy nie g³osowali w I turze)

Lista nr 19 – KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej

Lista nr 18 – KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska

Lista nr 17 – KWW Lista Bogdana Grobelnego

Lista nr 16 – KWW Koalicja Prawo do Miasta

Lista nr 15 – KWW P. O. Wolnoœæ

Lista nr 7 – KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Lista nr 6 – KW SLD Lewica Razem

Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

0 0,20,1 0,3 0,4 0,5

Wykres 3. Struktura wyborców bior¹cych udzia³ w I i II turze

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ exit poll dla Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

Fot. 1. Konferencja prasowa prezesa Polski Razem Jaros³awa Gowina (po lewej Dariusz Li-
piñski, po prawej Bogdan Kiernicki) deklaruj¹cego poparcie dla Ryszarda Grobelnego

�ród³o: http://www.tvn24.pl/poznan,43/gowin-popiera-grobelnego-czlowiek-o-krystalicznym-kregoslu-
pie-moralnym,491873.html, 1.04.2015.
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Errors and aberrations, or the causes of Ryszard Grobelny’s defeat in the local
government elections in Poznañ in 2014

Summary

This paper analyses the causes of Ryszard Grobelny’s defeat in the elections for the office of Presi-
dent of Poznañ. It attempts to answer several questions: 1. how did Jacek Jaœkowiak manage to generate
such an enormous support over such a short time? 2. what errors did Ryszard Grobelny commit that, af-
ter sixteen years, Poznanians largely rejected their longstanding president?, and 3. can some moments of
the campaign be considered decisive for its final outcome, and what were the main errors Ryszard
Grobelny committed in this campaign? A significant part of the study is devoted to an analysis of the re-
sults of the exit poll conducted for WTK (Wielkopolska Cable TV).
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