And˝elika Ward´ga

Kampania przed kampanià,
czyli przedwyborcze napinanie musku∏ów

Wst´p
Czy mo˝na precyzyjnie okreÊliç moment, kiedy rozpoczyna si´ kampania wyborcza? O ile zawsze wiemy, kiedy nast´puje koniec kampanii wyborczej, o tyle odpowiedê na pytanie o jej rozpocz´cie nie wydaje si´ a˝ tak
oczywista. Przecie˝ kampania tylko formalnie rozpoczyna si´ w dniu og∏oszenia kalendarza wyborczego przez marsza∏ka Sejmu. Faktyczny poczàtek
wyÊcigu do prezydentury ma miejsce znacznie wczeÊniej. Gdy do wyborów
pozostaje jeszcze kilka miesi´cy i dla zwyczajnych obywateli wydajà si´ one
sprawà bardzo odleg∏à, politycy ju˝ przygotowujà si´ do wyborczego starcia.
Rozpoczyna si´ czas, który mo˝na nazwaç przedwyborczym „napinaniem
musku∏ów”, czyli „kampanià przed kampanià”. Trudno jednoznacznie ustaliç, które wydarzenia mo˝na uznaç za moment rozpocz´cia przygotowaƒ polityków do kampanii wyborczej. Nie jest nim, ani og∏oszenie przez kandydatów decyzji o udziale w wyÊcigu do prezydentury, ani te˝ wy∏onienie „kandydata
na kandydata” przez poszczególne ugrupowania polityczne. Warto, zatem
zwróciç uwag´ na specyfik´ wydarzeƒ poprzedzajàcych w∏aÊciwà kampani´
i spróbowaç wyodr´bniç cechy szczególne, a tak˝e ramy czasowe i poszczególne etapy okresu przedkampanijnego.
Chcia∏abym podjàç si´ próby periodyzacji opartej na traktowaniu koƒca
pewnego etapu jako poczàtku nast´pnego. Przedmiotem moich rozwa˝aƒ
b´dzie kampania prezydencka w 2000 roku – a ÊciÊlej „kampania przed kampanià” – zdarzenia poprzedzajàce oficjalne zarejestrowanie kandydatów przez
Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà1, (czyli moment, od którego zazwyczaj rozpoczyna si´ analiz´ kampanii, charakterystyk´ kandydatów, ich wystàpieƒ,
programów i dokonaƒ).
1

Mo˝na si´ spodziewaç, i˝ chocia˝ w cz´Êci podobne wydarzenia b´dà rozgrywaç si´ przed
kampanià parlamentarnà lub samorzàdowà.
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Odwo∏ujàc si´ do wypowiedzi kandydatów i „kandydatów na kandydatów” na prezydenta z 2000 roku, mo˝na wyró˝niç nast´pujàce elementy okresu przedwyborczego:
• zapowiedê strategii i g∏ównych kierunków planowanej kampanii wyborczej,
• sposób wy∏onienia „kandydata na kandydata”,
• wyjaÊnienie motywów podj´cia decyzji o kandydowaniu,
• przedstawienie spo∏eczeƒstwu swojego stosunku do sonda˝y przedwyborczych oraz badaƒ opinii publicznej.
„˚elaznym” punktem prawie wszystkich wystàpieƒ „kandydatów na kandydatów” w 2000 roku by∏y zapowiedzi dotyczàce stylu, w jakim zamierzajà oni poprowadziç swojà kampani´. I chocia˝ taki kandydat jeszcze niewiele lub nawet nic nie zdà˝y∏ zrobiç, to ju˝ mieliÊmy wyobra˝enie, czego
mo˝emy si´ po nim spodziewaç. Wizerunek zosta∏, wi´c wykreowany, zanim
jeszcze powsta∏ produkt. Na przyk∏ad Andrzej Olechowski zapowiada∏, ˝e
swojà kampani´ poprowadzi nieagresywnie, a tych, którzy b´dà obrzucaç go
b∏otem, zamierza podawaç do sàdu. Dariusz Grabowski nie ukrywa∏, ˝e dla
niego kampania prezydencka ma byç przygotowaniem do kampanii parlamentarnej. Z kolei Wies∏aw Walendziak, szef sztabu Mariana Krzaklewskiego,
przekonywa∏: „t´ kampani´ b´dziemy prowadzili tak, aby wygraç”, zaÊ Jaros∏aw
Kalinowski zapewnia∏: „nasza kampania b´dzie zwrócona ku ludziom. Celem naszym jest zwyci´stwo”2.
Wydaje si´ jednak, i˝ w tej kampanii wyborczej najciekawszy by∏ sam
sposób wy∏onienia „kandydata na kandydata” przez poszczególne ugrupowania polityczne. Podczas, gdy niektórzy politycy byli jedynymi „kandydatami
na kandydata” i otrzymywali bezwarunkowe poparcie swojego zaplecza politycznego, inni zmagali si´ z ustaleniem, kto powinien reprezentowaç ich
ugrupowanie w wyÊcigu wyborczym. Wystarczy tu przypomnieç propozycj´
prawyborów w AWS, a potem pomys∏ by∏ego prezydenta, Lecha Wa∏´sy, aby
pierwszà tur´ wyborów potraktowaç jako prawybory kandydata prawicy. Stàd
ju˝ tylko krok do swoistej licytacji polegajàcej na przypominaniu (sobie i przeciwnikom), kogo popierajà poszczególne ugrupowania i si∏y polityczne. Politycy apelowali tak˝e do siebie nawzajem o wycofanie si´ tego czy innego
konkurenta i przekazanie g∏osów tym, którzy majà wi´ksze szanse na zwyci´stwo. Jednak ambiwalentny stosunek polityków do przedwyborczych badaƒ opinii publicznej sprawi∏, ˝e uzasadnieniem dla wezwaƒ, by konkurenci zrezygnowali z kandydowania by∏y nie tylko niskie notowania w sonda˝ach.
Na przyk∏ad Lech Wa∏´sa twierdzi∏, ˝e popieranie Mariana Krzaklewskiego
2

Wszystkie cytaty pochodzà z archiwum depesz Polskiej Agencji Prasowej.
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w wyborach to element „zdradzieckiego planu niszczenia idea∏ów »SolidarnoÊci«
opracowanego przez obóz komunistyczny”.
Nie wszyscy jednak startowali w wyborach, by wygraç. Kandydaci rozpoczynajàcy wyÊcig wyborczy kierowali si´ ró˝nymi motywami. Dariusz
Grabowski nie ukrywa∏, ˝e jego celem jest przygotowanie zaplecza politycznego do zbli˝ajàcych si´ wyborów parlamentarnych. Po 1989 roku ludzie
skupieni wokó∏ kandydata na prezydenta tworzyli niekiedy po wyborach ugrupowanie polityczne zdobywajàce reprezentacj´ w parlamencie. Dla przyk∏adu mo˝na tu wspomnieç minionà kampani´ Tadeusza Mazowieckiego czy
Jana Olszewskiego, który, ponownie ubiegajàc si´ o urzàd prezydencki w 2000
r., twierdzi∏, i˝ wybory prezydenckie mogà byç pierwszym etapem w tworzeniu przysz∏ej wi´kszoÊci parlamentarnej: „mo˝e si´ tak staç, jeÊli kandydat, któremu zale˝y na zwyci´stwie, b´dzie potrafi∏ sformu∏owaç ca∏oÊciowy program zmian
w polityce paƒstwa, na tyle atrakcyjny tak˝e w wyborach parlamentarnych, ˝e
pozwoli zbudowaç dla tego kandydata silne zaplecze parlamentarne”. Tak˝e Jan
¸opuszaƒski mówi∏ wprost, ˝e chce wykorzystaç swojà kampani´ do tworzenia nowego bloku partyjnego, który samodzielnie wystartuje w przysz∏orocznych wyborach parlamentarnych.
Trzeba stwierdziç, ˝e politycy raczej nie wierzà sonda˝om. Trudno si´
jednak dziwiç – zadowolony z wyników badaƒ opinii publicznej móg∏ byç
tylko Aleksander KwaÊniewski, dla którego poparcie w szczytowym okresie
deklarowa∏o blisko 70% spo∏eczeƒstwa3. Oznacza∏o to, ˝e inni kandydaci nie
mieli ˝adnych szans na wygranie z urz´dujàcym prezydentem ani nawet na
wejÊcie do drugiej tury. Jednak wyniki sonda˝y nie zniech´ci∏y polityków,
gdy˝ mieli oni w∏asne opinie na ich temat. Kandydat na prezydenta Jan ¸opuszaƒski wyjaÊnia∏, ˝e „przywiàzuje najmniejszà z mo˝liwych wag” do og∏aszanych wyników badaƒ opinii publicznej. „Sonda˝e we wspó∏czesnych demokratycznych spo∏eczeƒstwach sà jednà z najbardziej brutalnych metod manipulacji
i propagandy przedwyborczej (...). Dlatego wyniki takich badaƒ nie niepokojà mnie”4.
We wrzeÊniu zadowolenie z dotychczasowych wyników sonda˝y przedwyborczych wyra˝a∏ Jaros∏aw Kalinowski: „Sonda˝e wskazujà ca∏y czas tendencje
wzrostowe. Praktycznie wszystkie oÊrodki, które zajmujà si´ badaniami, pokazujà,
˝e poparcie dla kandydatury Kalinowskiego jest coraz szersze. (...) To, co obserwujemy w trakcie trwania kampanii, jest zgodne z naszymi za∏o˝eniami”.
Natomiast w zadziwiajàco zgodny sposób kandydaci prezentowali swoje dobre samopoczucie wynikajàce z przekonania, ˝e do wyborów majà jesz3

4

Wed∏ug badaƒ OBOP-u poparcie dla Aleksandra KwaÊniewskiego w lipcu deklarowa∏o 66%
badanych. Zob.: OBOP, Preferencje prezydenckie w lipcu 2000 roku.
Kiedy Jan ¸opuszaƒski mówi∏ te s∏owa (01.08., Kalisz), jego poparcie wed∏ug lipcowych badaƒ OBOP-u wynosi∏o 1%. Zob.: OBOP, Preferencje prezydenckie w lipcu 2000 roku.
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cze bardzo du˝o czasu i ewentualne niezbyt wysokie notowania w sonda˝ach zdo∏ajà jeszcze nadrobiç. Byç mo˝e politycy pami´tali fenomen Lecha
Wa∏´sy sprzed 5 lat, kiedy to by∏y prezydent, rozpoczynajàc kampani´ z kilkuprocentowym poparciem, zdo∏a∏ je wielokrotnie zwi´kszyç. W wypowiedziach polityków dominowa∏o przeÊwiadczenie, i˝ decydujàce znaczenie b´dzie mia∏ okres tu˝ przed wyborami, kiedy rozpocznà si´ telewizyjne audycje
wyborcze. Wtedy to w∏aÊnie kandydaci, zamierzali „rzutem na taÊm´” przekonaç spo∏eczeƒstwo do siebie i swoich rozwiàzaƒ.
W analizie kampanii wyborczej istotne sà jej ramy czasowe i poszczególne etapy. Do okreÊlenia ram czasowych wszelkich kampanii wyborczych
s∏u˝y tzw. kalendarz wyborczy. Nie jest on jednak wystarczajàcy. Oficjalny
kalendarz og∏oszony przez marsza∏ka Sejmu wyznaczy∏ nast´pujàce etapy
kampanii: zarejestrowanie komitetów wyborczych, zarejestrowanie kandydatów, weryfikacj´ oÊwiadczeƒ lustracyjnych oraz rozpocz´cie emisji bezp∏atnych audycji wyborczych w telewizji publicznej. Jednak niezale˝nie od terminarza wyborczego równie˝ inne wydarzenia stanowi∏y dla kandydatów, ich
zaplecza politycznego oraz rywali wyraêne cezury czasowe. Wymieniç tu warto chocia˝by k∏opoty z wy∏onieniem kandydata przez Akcj´ Wyborczà „SolidarnoÊç” i og∏oszenie przez Mariana Krzaklewskiego decyzji o startowaniu
w wyborach. W AWS jeszcze nie przebrzmia∏y echa politycznych „wiosennych burz”, zwiàzanych z kryzysem w koalicji i rzàdzie, a ju˝ powoli pojawia∏y si´ nowe k∏opoty w postaci „przymiarek” do prezydentury. Pami´tajmy, ˝e dzia∏o si´ to dobre kilka miesi´cy przed wyborami.
Jedynie uwzgl´dnienie kolejnych etapów wyznaczanych zarówno przez oficjalny, jak i nieoficjalny kalendarz wyborczy pozwala precyzyjnie opisaç „kampani´ przed kampanià”. Spójrzmy najpierw na oficjalny kalendarz wyborczy.
Dok∏adnie 15 maja 2000 r. prezydent Aleksander KwaÊniewski podpisa∏
nowelizacj´ ordynacji wyborczej5. Szczegó∏owo uregulowano w niej kwesti´
finansowania wydatków zwiàzanych z kampanià, m.in. wyznaczono górny
pu∏ap finansów, jakie mogà byç przeznaczone na kampani´ kandydata. Wprowadzono przepisy, które mia∏y zapobiec sponsorowaniu komitetu wyborczego przez jednà osob´ prawnà bàdê fizycznà, a tak˝e kary za naruszenie tzw.
ciszy przedwyborczej. Ustalono zasady organizowania imprez w ramach kampanii wyborczej, lustracji startujàcych kandydatów oraz limity czasowe bezp∏atnych audycji wyborczych w radiu i telewizji6.
5

6

Ustawa z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. O wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U.
z 2000 r., nr 47, poz. 544.
Komitet wyborczy kandydata na prezydenta mo˝e przeznaczyç na kampani´ wyborczà nie
wi´cej ni˝ 12 milionów z∏ – art. 84 d. 80% Êrodków na kampani´ mo˝na przeznaczyç na
reklam´ w mediach – art. 87 b.
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Zgodnie z ordynacjà wybory prezydenckie mog∏y si´ odbyç najwczeÊniej
17 wrzeÊnia, najpóêniej 8 paêdziernika. Dok∏adnà dat´ wyznaczy∏ marsza∏ek
Sejmu, Maciej P∏a˝yƒski na dzieƒ 8 paêdziernika 2000 r.
Og∏oszenie przez marsza∏ka kalendarza wyborczego oznacza∏o oficjalne rozpocz´cie kampanii. W Paƒstwowej Komisji Wyborczej mo˝na by∏o
rejestrowaç komitety wyborcze, zg∏aszaç kandydatów na prezydenta i zbieraç podpisy popierajàce kandydata. Ka˝dy z ubiegajàcych si´ o najwy˝szy
urzàd w paƒstwie musia∏ zebraç 100 tysi´cy podpisów7. Jak si´ póêniej
okaza∏o, by∏o to nie lada przeszkodà dla cz´Êci „kandydatów na kandydatów”.
Ordynacja wyborcza przewiduje dwa etapy w zg∏aszaniu kandydata na
prezydenta. Najpierw musi powstaç co najmniej 15-osobowy komitet wyborczy, którego zarejestrowanie w PKW wymaga zebrania przynajmniej tysiàca podpisów popierajàcych kandydata8. Komitety mo˝na rejestrowaç najpóêniej na 55 dni przed g∏osowaniem – w tym przypadku do 14 sierpnia

7

8

Wydatki komitetu ze Êrodków pochodzàcych od osób prawnych, z wy∏àczeniem partii politycznych, nie mogà przekraczaç 60% kwoty przeznaczonej na kampani´ – art. 87 c. Wp∏aty dla danego komitetu od osoby fizycznej nie mogà przekraczaç 15-krotnoÊci najni˝szego
wynagrodzenia miesi´cznego – art. 85.5. Natomiast wp∏aty, np. od osób prawnych nie mogà byç wi´ksze ni˝ 100-krotnoÊç takiego wynagrodzenia – art. 85.6. Komitety nie mogà
przyjmowaç pieni´dzy pochodzàcych m.in. z bud˝etu paƒstwa i od samorzàdów, od przedsi´biorstw z udzia∏em skarbu paƒstwa ani z zagranicy (z wyjàtkiem obywateli polskich zamieszka∏ych za granicà) – art. 86.1.
Za naruszenie ciszy przedwyborczej i podanie do wiadomoÊci publicznej – na 24 godziny
przed g∏osowaniem – wyników sonda˝y, dotyczàcych przewidywanych wyników g∏osowania,
grozi kara grzywny od 500 tys. do 1 mln z∏ – art. 88 c.
Podczas imprez organizowanych w ramach kampanii wyborczej na prezydenta obowiàzuje
zakaz podawania „napojów alkoholowych bezp∏atnie lub po cenach sprzeda˝y netto mo˝liwych do uzyskania, nie wy˝szych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia” – art. 78.4.
Osoba ubiegajàca si´ o urzàd prezydenta sk∏ada w Paƒstwowej Komisji Wyborczej oÊwiadczenie lustracyjne w momencie wyra˝enia, przed swoim komitetem, zgody na kandydowanie w wyborach – art. 40 a.5.
¸àczny czas trwania bezp∏atnych audycji wyborczych w Polskiej Telewizji wynosi 35 godzin, z czego 5 godzin w Telewizji Polonia. W Polskim Radiu – 35 godzin. Komitety mogà wykupiç te˝ p∏atne audycje wyborcze. TVP i PR bez prawomocnego orzeczenia sàdu
nie mogà ingerowaç w treÊç i czas audycji komitetu – art. 83. b.1, Dz.U. z 2000 r., nr 47,
poz. 544.
Znowelizowana prezydencka ordynacja wyborcza przewiduje, ˝e tylko wyborcy majà prawo
zg∏aszaç kandydata na prezydenta, a nie – jak do tej pory – równie˝ partie polityczne – art.
40.1., Dz. U. z 2000 r., nr 47, poz. 544.
Do tego potrzebna jest m.in. pisemna zgoda kandydata na start w wyborach, w której powinny znaleêç si´ m.in. informacje o jego ewentualnej przynale˝noÊci partyjnej, o udokumentowanym wykszta∏ceniu oraz o wykonywanym zawodzie i miejscu pracy.
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2000 r.9 Dopiero po zebraniu 100 tysi´cy podpisów popierajàcych danà kandydatur´ pe∏nomocnik komitetu zg∏asza w PKW kandydata na prezydenta. Mo˝e to zrobiç nie póêniej ni˝ na 45 dni przed g∏osowaniem, co w tym
wypadku oznacza∏o do 24 sierpnia 2000 r.10. Od 23 wrzeÊnia 2000 roku
w publicznym radiu i telewizji mog∏y byç emitowane nieodp∏atne audycje
komitetów wyborczych.
Zgodnie z oficjalnym kalendarzem wyborczym wydarzenia przed i w czasie kampanii prezydenckiej w 2000 roku mo˝na podzieliç na cztery etapy:
• etap pierwszy – do zarejestrowania komitetów wyborczych kandydatów,
• etap drugi – do zarejestrowania kandydatów,
• etap trzeci – do dnia rozpocz´cia telewizyjnych audycji wyborczych,
• etap czwarty – rozpocz´cie ciszy przedwyborczej na 24 godziny przed
dniem g∏osowania.
Na etap pierwszy b´dà sk∏ada∏y si´ takie zdarzenia, jak: okolicznoÊci podj´cia decyzji o kandydowaniu i og∏oszenie tej decyzji (przy tej okazji warto
te˝ krótko przypomnieç sylwetk´ kandydata, pokazaç, skàd si´ wzià∏ w polityce, co do tej pory robi∏), inauguracja kampanii, czyli wyodr´bnienie momentu i kontekstu, w którym ten fakt nastàpi∏ (w jakim miejscu i okolicznoÊciach) oraz wybór ludzi majàcych przygotowaç i poprowadziç kampani´
kandydata. Inne elementy charakteryzujàce pierwszy etap to zarejestrowanie
komitetu wyborczego, poparcie udzielone kandydatowi przez poszczególne
organizacje i „ludzi z pierwszych stron gazet” oraz opinie kandydata o rywalach – czyli kto komu powinien oddaç g∏osy i kogo poprzeç oraz kto wygra i dlaczego.
Do 24 sierpnia (etap drugi) komitety zbiera∏y podpisy popierajàce kandydata i wraz z zapewnieniem odpowiedniej oprawy medialnej sk∏ada∏y je
w PKW. Na tym etapie odbywa∏y si´ tak˝e nies∏ychanie istotne dla tej kampanii procesy lustracyjne11 (wydarzenia zwiàzane z lustracjà zostanà w niniejszej analizie prawie ca∏kowicie pomini´te, poniewa˝ wàtek ten zas∏uguje
9

10

11

Tak zarejestrowany komitet wyborczy jest legitymowany do prowadzenia kampanii konkretnego kandydata.
Kandydat musi m.in. byç obywatelem polskim, mieç ukoƒczone 35 lat i pe∏ni´ praw wyborczych – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 127, pkt 3.
Wraz z wyra˝eniem zgody przed swoim komitetem na udzia∏ w wyborach kandydat sk∏ada
w Paƒstwowej Komisji Wyborczej oÊwiadczenie lustracyjne. PKW przekazuje to oÊwiadczenie Sàdowi Apelacyjnemu w Warszawie, który wszczyna post´powanie lustracyjne z urz´du. Wed∏ug ustawy lustracyjnej, w stosunku do kandydata na prezydenta sàd wydaje orzeczenie w pierwszej instancji najpóêniej do 21 dnia przed dniem wyborów (w tym przypadku
musia∏ to zrobiç do 16 wrzeÊnia 2000 r.), a w drugiej instancji – najpóêniej do 3 dnia przed
dniem wyborów. Kandydaci, którzy ju˝ z∏o˝yli takie oÊwiadczenia, np. pos∏owie, informujà
tylko o tym fakcie na piÊmie PKW.
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na odr´bne potraktowanie). Zwieƒczeniem drugiego etapu by∏a rejestracja
kandydatów przez PKW.
Agencje i serwisy informacyjne podajà 13 nazwisk kandydatów zarejestrowanych przez PKW. A przecie˝ swoje komitety wyborcze zarejestrowa∏o jeszcze kilku innych kandydatów. Byli te˝ tacy, którzy nie tylko wyrazili
ch´ç kandydowania, ale i rozpocz´li zbieranie podpisów oraz tacy, dla których oÊwiadczenie o gotowoÊci wyborczej by∏o jednoczeÊnie koƒcem tej kampanii, gdy˝ ˝adnych innych dzia∏aƒ nie podj´li bàdê nie zdo∏ali podjàç.
W ka˝dym razie na kilka miesi´cy przed wyborami swój w nich udzia∏ zapowiada∏o o wiele wi´cej osób, ni˝ przystàpi∏o do kampanii wyborczej. Zarejestrowanie „13” kandydatów przez PKW by∏o wi´c nie tylko poczàtkiem,
ale i koƒcem pewnego okresu, który chcia∏abym tu opisaç. Zatem zakoƒcz´
moje rozwa˝ania w miejscu, w którym inni zazwyczaj je rozpoczynajà –
w momencie zarejestrowania kandydatów przez PKW. To wszystko, co dzia∏o si´ po tym fakcie, a co przynale˝y do trzeciego i czwartego etapu wyborczego wyÊcigu, pozostaje poza polem niniejszych analiz.

Etap pierwszy – do zarejestrowania komitetów wyborczych.
Zaskakuje i zastanawia wieloÊç i ró˝norodnoÊç osób ch´tnych do sprawowania najwy˝szej funkcji w paƒstwie. Niektóre z nich doskonale znane
opinii publicznej, gdy˝ od dawna funkcjonowa∏y na scenie politycznej i nie
po raz pierwszy kandydowa∏y w wyborach prezydenckich. Oczywiste wi´c
by∏o, ˝e tak˝e i tym razem wystartujà. Problem stanowi∏o tylko, kiedy i w jakiej formie zdecydujà si´ to og∏osiç. Dla innych znów kampania by∏a raczej
okazjà do wypromowania w∏asnej osoby i ewentualnego zbudowania zaplecza politycznego przed kampanià parlamentarnà w 2001 roku. Kilku „pretendentów” znanych by∏o tylko spo∏ecznoÊciom lokalnym i to raczej w innych rolach ni˝ polityczne czy prezydenckie.
Skàd zatem bierze si´ przekonanie, ˝e ka˝dy mo˝e zostaç prezydentem?
Czy jest to rodzaj przeÊwiadczenia, które mówi, ˝e ka˝dy z nas nosi bu∏aw´ w plecaku, czy po prostu ch´ç zaistnienia za wszelkà cen´ w zbiorowej,
medialnej ÊwiadomoÊci, tej samej, która sprawia, ˝e ludzie zg∏aszajà si´ do
programów typu reality show? Mo˝e przyczyna tkwi w tym, ˝e aby zostaç
„kandydatem na kandydata” na prezydenta nie trzeba spe∏niaç ˝adnych kryteriów – wystarczy publicznie wyraziç ch´ç kandydowania, aby znaleêç si´
w centrum zainteresowania mediów. Wymagania, które stawia si´ kandydatowi na prezydenta, równie˝ nie sà trudne do spe∏nienia: wystarczy mieç 35
lat i posiadaç pe∏ni´ praw wyborczych do Sejmu. Wprawdzie trzeba jeszcze
zebraç 100 000 podpisów, ale wszyscy wierzà, ˝e jakoÊ da si´ to zrobiç. „Czy
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ktoÊ si´ zastanawia∏ nad tym, jakie skutki mo˝e to mieç w sytuacji, w której do Polski przyje˝d˝ajà ca∏e zast´py zagranicznych obserwatorów ma∏o obeznanych w sytuacji wewn´trznej Polski, dla których teksty Bogdana Paw∏owskiego, Janusza Korwin-Mikkego, Andrzeja Leppera, Dariusza Grabowskiego i Tadeusza Wileckiego to
nie przyczynki do historii kabaretu w Polsce, lecz wystàpienia odbywajàce si´ formalnie na równiej p∏aszczyênie z programami Andrzeja Olechowskiego, Mariana
Krzaklewskiego i urz´dujàcego prezydenta? (...). Promowanie w∏asnych pomys∏ów
i poglàdów jest dobrym prawem nawet najbardziej egzotycznych kandydatów, ale
nie w ramach wyborów prezydenckich. Ich celem jest wy∏onienie prezydenta, a nie
rozstrzygni´cie, czy Jaros∏aw Kalinowski lub Andrzej Lepper majà wi´ksze poparcie na wsi albo dawanie odpowiedzi na pytanie, kto za rok ma szanse wprowadziç
jakieÊ mikroskopijne antyrynkowe i antyzachodnie ugrupowanie do Sejmu. (...). Nie
oznacza to bynajmniej, ˝e nale˝y wprowadziç cenzur´. Wystarczy nieco ograniczyç
dobór kandydatów; bàdê, co bàdê nie ka˝dy, kto wyst´puje w londyƒskim Hyde Parku, musi od razu uczestniczyç w wyborach do Izby Gmin”12.
Z drugiej jednak strony trzeba pami´taç, i˝ niektórzy tzw. „powa˝ni” politycy cieszà si´ tak ma∏ym poparciem spo∏eczeƒstwa, i˝ w pe∏ni sà uzasadnione s∏owa nieznanego nikomu radnego z Tarnowa, Marka Ciesielczyka:
„Pozwol´ sobie zauwa˝yç (...), i˝ poparcie dla nieznanego na ogólnopolskiej scenie
politycznej Ciesielczyka jest (w najgorszym dla niego wypadku) tylko o 6% mniejsze ni˝ dla lidera najwi´kszego ugrupowania parlamentarnego – Mariana Krzaklewskiego i zaledwie o 1% mniejsze od poparcia dla by∏ego premiera RP – Jana
Olszewskiego”.
Przyjrzyjmy si´ zatem, kto i dlaczego w 2000 roku postanowi∏ wziàç
udzia∏ w wyborczym political reality show.

1. Kandydaci, których komitety wyborcze zosta∏y zarejestrowane.
W po∏owie czerwca PKW zarejestrowa∏a jako pierwsze komitety Dariusza
Grabowskiego i Andrzeja Olechowskiego13 – dwóch doktorów ekonomii. O jednym szeroka opinia publiczna wiedzia∏a dotàd niewiele, drugi w ró˝norodnych
konfiguracjach od wielu lat funkcjonowa∏ ju˝ na polskiej scenie politycznej.
Andrzej Olechowski
Andrzej Olechowski o tym, ˝e chcia∏by zostaç prezydentem, poinformowa∏ media i przysz∏ych wyborców ju˝ w marcu 2000 r., natomiast start swo12
13

K. Bachman, Âmiech, strach i smutek, „Rzeczpospolita”, 10.10.2000 rok.
Wed∏ug prezydenckiej ordynacji wyborczej, aby komitet zosta∏ zarejestrowany, musi m.in.
liczyç co najmniej 15 osób, otrzymaç zgod´ kandydata na start w wyborach (art. 40a) i przedstawiç w PKW minimum 1000 podpisów z poparciem dla kandydata (art. 40b).
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jej kampanii zapowiada∏ na czerwiec. „Kandydat na kandydata” jest doktorem
ekonomii, by∏ uczestnikiem obrad Okràg∏ego Sto∏u po stronie PZPR (rzàdowej),
ministrem spraw zagranicznych w rzàdzie Waldemara Pawlaka oraz ministrem
finansów w rzàdzie Jana Olszewskiego. W roku 1992 Antoni Macierewicz
umieÊci∏ go na swojej s∏ynnej liÊcie. Opini´ publicznà najbardziej chyba ekscytowa∏ fakt, i˝ Olechowski przyzna∏ si´ do zwiàzków z PRL-owskim wywiadem, chocia˝ chodzi∏o wy∏àcznie o wywiad gospodarczy. Nie bra∏ udzia∏u w wyborach prezydenckich w 1995 roku. PodkreÊla∏ wtedy, ˝e nie wystartuje przeciwko
Lechowi Wa∏´sie i popar∏ urz´dujàcego prezydenta. W pi´ç lat póêniej Lech
Wa∏´sa nazwa∏ swojego konkurenta najgorszà chabetà14.
W kampanii parlamentarnej w 1997 roku Andrzej Olechowski udzieli∏
poparcia Unii WolnoÊci i Leszkowi Balcerowiczowi, wyst´pujàc w unijnych
audycjach wyborczych. Sta∏o si´ to okazjà do komentarzy Janusza Korwina-Mikke, który twierdzi∏, i˝ „Pan Olechowski (...) przeniós∏ si´ teraz pod skrzyd∏a
Pana Balcerowicza i mówi, ˝e pod jego opiekà czuje si´ bezpiecznie. Otó˝ ja mówi´, ˝e je˝eli my dojdziemy do w∏adzy (...), to Pan nie b´dzie w Polsce bezpieczny,
b´dzie 30, 40 facetów z UPRz, którzy b´dà w´szyli i wyciàgali rozmaite sprawki”15. Jednak w 2000 roku Unia WolnoÊci nie odwdzi´czy∏a si´ tym samym16.
Wypada jednak przypomnieç, ˝e choç zdecydowa∏a, ˝e nie poprze ˝adnego
kandydata, to jej posuni´cie interpretowano jako milczàce poparcie dla Andrzeja Olechowskiego17.
10 czerwca w Teatrze im. Juliusza S∏owackiego w Krakowie oby∏a si´
konwencja wyborcza Andrzeja Olechowskiego, który tym samym oficjalnie
rozpoczà∏ kampani´ prezydenckà. Jej has∏em by∏o „Przejdêmy do konkretów”. Komitet Olechowskiego wyprodukowa∏ te˝ film wyborczy, wyemitowany w telewizji prywatnej. Wydarzenie to wywo∏a∏o sprzeciw Paƒstwowej Komisji Wyborczej, która uzna∏a, ˝e naruszona zosta∏a ordynacja wyborcza. To
sprawi∏o, i˝ przez kilka dni dziennikarze doÊç dobrze nag∏oÊnili ca∏à spraw´.
Andrzej Olechowski wielokrotnie powtarza∏, ˝e nie chce byç kandydatem ˝adnej partii. Ze swej apolitycznoÊci czyni∏ g∏ówny atut ewentualnej
przysz∏ej prezydentury – g∏osi∏ dystans g∏owy paƒstwa od rozgrywek partyjnych, co mog∏o byç aluzjà do sporów wewnàtrz AWS. W zwiàzku z tym
w wyborach startowa∏ jako kandydat obywatelski, chocia˝ popiera∏o go np.
Stowarzyszenie M∏odzi Demokraci zwiàzane (wtedy jeszcze) z UW.
14
15
16

17

M. Subotic, Nie odpowiada mi uniewa˝nienie przesz∏oÊci, „Rzeczpospolita”, 02.10.2000 r.
Studio Komitetów Wyborczych, 17.09.1997 rok.
Rada Krajowa Unii WolnoÊci w kwietniu 2000 roku zadecydowa∏a, aby nie wystawiaç w∏asnego kandydata w wyborach prezydenckich. „ZdecydowaliÊmy ju˝ w kwietniu, ˝e nie poprzemy innego kandydata” – powiedzia∏ Miros∏aw Czech, sekretarz generalny UW.
M. Subotiç, Nie odpowiada..., op. cit.
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Andrzej Olechowski wysoko ocenia∏ swoje szanse. Na poczàtku czerwca podczas spotkania ze studentami w Kielcach, wytyczajàc g∏ówne kierunki wyborczej strategii, stwierdzi∏, ˝e zamierza przeciàgnàç na swojà stron´
cz´Êç elektoratu Aleksandra KwaÊniewskiego i w ten sposób doprowadziç do
drugiej tury wyborów. „W kampanii postaram si´ odebraç prezydentowi
KwaÊniewskiemu cz´Êç elektoratu; b´d´ si´ do niego zwraca∏ w du˝ej mierze”.
Trudno jednak z tej wypowiedzi wnioskowaç, do kogo w istocie zamierza∏
zwracaç si´ przysz∏y kandydat na prezydenta – do samego Aleksandra
KwaÊniewskiego czy te˝ do jego elektoratu. Zdaniem Olechowskiego, wi´cej
ni˝ 1/3 osób, które deklarowa∏y, ˝e sà sk∏onne g∏osowaç na KwaÊniewskiego,
tak naprawd´ waha∏a si´. „W zwiàzku z tym, b´d´ si´ stara∏ znacznà cz´Êç tej
1/ przyciàgnàç do siebie i wtedy b´dziemy mieli drugà tur´, a w niej zetrzemy si´
3
z obecnym prezydentem w bezpoÊrednim pojedynku”. „Mam szans´ na drugà tur´,
a w niej powalcz´ o zwyci´stwo z Aleksandrem KwaÊniewskim”.
Dariusz Grabowski
Dariusz Grabowski, przewodniczàcy ko∏a poselskiego Polskiej Racji Stanu (wczeÊniej AWS) mniej wi´cej w tym samym czasie (czerwiec) og∏osi∏,
˝e wystartuje w wyborach prezydenckich oraz zarejestrowa∏ swój komitet wyborczy. By∏ to ju˝ drugi doktor ekonomii zamierzajàcy zdobyç urzàd prezydenta. W 1997 roku zosta∏ pos∏em na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. Byç mo˝e w dzia∏alnoÊci politycznej korzysta∏ ze swoich doÊwiadczeƒ
by∏ego mistrza Polski uniwersytetów w judo i kaskadera. Jednak w kampanii w 2000 roku kandydat okreÊla∏ siebie przede wszystkim jako „Patriot´ narodowoÊci polskiej”18.
Dariusz Grabowski zosta∏ „kandydatem na kandydata” nowoutworzonego bloku wyborczego „Koalicja dla Polski”, w sk∏ad którego wesz∏y m.in. takie si∏y polityczne, jak: KPN-Ojczyzna, Krajowe Porozumienie Emerytów
i Rencistów, Polska Racja Stanu, Polska Partia Ekologiczna Zielonych, Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej, Zwiàzek Zawodowy Kontra, Zwiàzek
Wsi Polskiej „Piast”, Centrum Badaƒ Ekonomiczno-Spo∏ecznych i Inicjatywa Konkret. Wed∏ug przysz∏ego kandydata ju˝ samo powstanie koalicji by∏o sukcesem. „Kiedy inni si´ dzielà, my si´ jednoczymy”.
Dla Dariusza Grabowskiego prezydencka kampania wyborcza by∏a poczàtkiem kampanii parlamentarnej „Koalicji dla Polski”. „Powa˝ny kandydat
na prezydenta musi zapewniç sobie zaplecze. Majàc w perspektywie wybory parlamentarne, musimy ju˝ dzisiaj rozpoczàç prac´ nad zapewnieniem Koalicji reprezentacji parlamentarnej”. Parlamentarne starania Dariusza Grabowskiego sprawi18

Informacja pochodzi z internetowego serwisu „Rzeczpospolitej” przygotowanego na podstawie materia∏ów dostarczonych przez sztaby wyborcze kandydatów.
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∏y, ˝e dosta∏ si´ do Sejmu IV kadencji z listy PSL, po czym wystàpi∏ z niego na poczàtku listopada 2001 roku19. Jednak˝e jeszcze rok wczeÊniej dzia∏acze ugrupowaƒ tworzàcych nowà koalicj´ wierzyli, ˝e ich kandydat przejdzie do drugiej tury wyborów. „Grabowski mo˝e byç »czarnym koniem« tych
wyborów” – przekonywa∏ Adam W´drychowicz z PRS.
Dariusz Grabowski twierdzi∏, ˝e jego ugrupowanie nie b´dzie konkurentem dla AWS, jeÊli ta b´dzie realizowaç za∏o˝enia swojego programu z 1997
roku. Zapowiada∏ równie˝, ˝e jeÊli w trakcie kampanii jeden z kandydatów
prawicy b´dzie mia∏ „wyraêne szanse na zwyci´stwo, to trzeba b´dzie si´ powa˝nie zastanowiç nad przekazaniem mu g∏osów przez wszystkich pozosta∏ych”. Najwidoczniej, zdaniem kandydata, ˝aden z polityków na prawicy nie mia∏ szans
na zwyci´stwo, gdy˝ Grabowski nie zdecydowa∏ si´ na przekazanie komukolwiek swoich g∏osów.
Tymczasem Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a kolejne dwa
komitety wyborcze: Tadeusza Wileckiego i Piotra Ikonowicza.
Tadeusz Wilecki
Genera∏ Tadeusz Wilecki ju˝ w listopadzie 1999 roku zapowiada∏: „Bardzo powa˝nie bior´ pod uwag´ wystartowanie w wyborach prezydenckich; mo˝na
powiedzieç, ˝e na 99% jest to zdecydowane”. W marcu 2000 roku oficjalnie og∏osi∏, ˝e b´dzie kandydowa∏. Tadeusz Wilecki w Êwiecie wielkiej polityki pojawi∏ si´ w sierpniu 1992 roku, kiedy to ówczesny prezydent Lech Wa∏´sa mianowa∏ go na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wilecki
by∏ potem jednà z postaci uczestniczàcych w tzw. „obiedzie w Drawsku”
(30 wrzeÊnia 1994 r.), na którym mia∏a si´ spotkaç grupa genera∏ów niech´tnych cywilnej kontroli nad wojskiem. W 1997 roku prezydent Aleksander
KwaÊniewski odwo∏a∏ Wileckiego ze stanowiska, a w nast´pnym roku genera∏ za∏o˝y∏ w∏asnà parti´ – Front Narodowy20. I chocia˝ na poczàtku 2000
roku Tadeusz Wilecki wspólnie z Andrzejem Lepperem, liderem „Samoobrony”, i Danielem Podrzyckim, przewodniczàcym Wolnego Zwiàzku Zawodowego „Sierpieƒ’80”, powo∏a∏ wyborczy Blok Ludowo-Narodowy – nie
dowiedzieliÊmy si´ nigdy, kto reprezentowa∏ lud, a kto naród, gdy˝ w wyborach prezydenckich ka˝dy z wymienionych startowa∏ osobno.
Pytany o poparcie genera∏ odpowiada∏: „Takich rzeczy nie ujawnia si´ za
wczeÊnie”. Dodawa∏ jednak, ˝e jest to „kilkadziesiàt niedu˝ych partii politycz19

20

Dariusz Grabowski wystàpi∏ z klubu PSL po tym, jak sprzeciwi∏ si´ w debacie sejmowej
propozycjom podatkowym koalicyjnego rzàdu SLD-UP-PSL.
Pod identycznà nazwà od poczàtku lat siedemdziesiàtych we Francji dzia∏a prawicowe ugrupowanie J.M. Le Pena, który wiosnà 2002 roku zdo∏a∏ przejÊç do drugiej tury wyborów prezydenckich.
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nych, kilkadziesiàt stowarzyszeƒ, wiele zwiàzków zawodowych niezadowolonych
z sytuacji, troch´ ró˝nych rodzajów klubów, np. kombatantów”. „Mam poparcie kilkudziesi´ciu ró˝nych ugrupowaƒ politycznych i stowarzyszeƒ. Nie ukrywam, ˝e sà
to nowe si∏y, licz´ tak˝e na poparcie wszystkich zdroworozsàdkowo myÊlàcych Polaków, to znaczy tych ludzi, którzy sà niezadowoleni z sytuacji w kraju, którzy widzà os∏abienie paƒstwa, widzà zanik bezpieczeƒstwa, upadek autorytetów, chorob´
moralnà i etycznà w paƒstwie. B´d´ si´ stara∏ naruszyç ten uk∏ad polityczny, który wprowadzi∏ Polsk´ w dziesi´cioletni pat. Tzw. elity wymagajà troch´ przewietrzenia i myÊl´, ˝e na naszej scenie politycznej powinno pojawiç si´ coÊ nowego”. Wyborcy jednak nigdy nie dowiedzieli si´, jakie to kluby popierajà genera∏a.
O swoich rywalach mówi∏: „ja nie id´ walczyç z kimÊ, ale o coÊ, a to coÊ to jest
zmiana filozofii przebudowy paƒstwa”. W maju Tadeusz Wilecki zosta∏ kandydatem Stronnictwa Narodowego. JednoczeÊnie SN zaapelowa∏o do Jana ¸opuszaƒskiego, by ten wycofa∏ si´ z wyborów i popar∏ Wileckiego. ¸opuszaƒski zdecydowa∏ si´ jednak wystartowaç – a jesienià 2000 roku obaj kandydaci
osiàgn´li „osza∏amiajàce” wyniki wyborcze, Tadeusz Wilecki – 0,16%, zaÊ Jan
¸opuszaƒski – 0,79% g∏osów21.
Medialny rozg∏os genera∏ Wilecki zdoby∏ swojà wypowiedzià pochwalajàcà dokonania Hitlera: „To by∏o wielkie osiàgni´cie Hitlera – domki dla ka˝dej
rodziny” – mówi∏ na spotkaniu z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim. Dodawa∏ te˝: „Hitler mia∏ u siebie takich ministrów, którzy byli dobrymi i sprawnymi gospodarzami i administratorami. Pomijajàc ca∏e z∏o, to wiele spraw dla Niemców by∏o zrealizowanych bardzo dobrze”.
Piotr Ikonowicz
Na poczàtku czerwca Rada Naczelna PPS zadecydowa∏a, ˝e Piotr Ikonowicz zostanie kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. Kampani´ wyborczà przewodniczàcy PPS prowadzi∏ pod has∏em „Pracy i Chleba”.
Liczy∏ na zdobycie miliona g∏osów. Nie wyklucza∏ jednak, ˝e sceduje poparcie na innego kandydata, który b´dzie chcia∏ realizowaç program zbli˝ony do PPS. Tak si´ jednak nie sta∏o, a poparcie udzielone przez wyborców
Piotrowi Ikonowiczowi wynios∏o 0,22%, czyli 38.672 g∏osy22. Lider PPS-Ruch Ludzi Pracy w latach 80. dzia∏a∏ w „SolidarnoÊci”, a w latach 90.
dwukrotnie wszed∏ do Sejmu z list SLD. Pod koniec 1999 roku, po podj´ciu decyzji o przekszta∏ceniu Sojuszu w jednolità parti´, PPS zerwa∏a porozumienie.

21

22

Zob.: oficjalne wyniki wyborów podane przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà na:
www.pkw.gov.pl.
Ibidem.
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Andrzej Lepper
Na poczàtku lipca 2000 r. Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a komitet wyborczy Andrzeja Leppera. Lider „Samoobrony” ju˝ w marcu
zapowiada∏, ˝e b´dzie kandydowa∏ w nadchodzàcych wyborach prezydenckich. Kampani´ przedwyborczà zamierza∏ rozpoczàç w Koszaliƒskiem – „na
swojej ziemi rodzinnej”. „Mamy ustalony harmonogram. Przyj´liÊmy takà taktyk´
wyborczà, ˝e ok. 20 maja w Koszalinie b´dzie oficjalne rozpocz´cie kampanii”. Lepper zapowiada∏ nast´pujàcy sposób prowadzenia kampanii: wiec w ka˝dym
powiecie (szef „Samoobrony” zamierza∏ podczas kampanii dwukrotnie odwiedziç ka˝dy powiat), foldery, plakaty ze zdj´ciem, elegancki garnitur. „Musz´ wyglàdaç jak g∏owa paƒstwa, nie mog´ wyglàdaç inaczej” – wyjaÊnia∏.
Andrzej Lepper od dawna zajmuje si´ politykà. Poczàtkowo funkcjonowa∏ niejako poza salonem politycznym23. Nieoczekiwanie w 2001 roku uda∏o mu si´ wprowadziç „Samoobron´” do parlamentu, co zadziwi∏o wielu obserwatorów sceny politycznej, jednak˝e wiosnà 2000 roku nikt jeszcze si´
tego nie spodziewa∏.
Ten trybun ch∏opski w 1992 roku za∏o˝y∏ Zwiàzek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” i w nast´pnych latach da∏ si´ poznaç jako skuteczny organizator protestów i blokad rolniczych. W 1995 roku kandydowa∏ na prezydenta – ale bez sukcesu24. Pi´ç lat póêniej nie wyklucza∏ ewentualnej
rezygnacji z ubiegania si´ o fotel prezydencki, jeÊli badania ró˝nych oÊrodków, przeprowadzone w ostatnim etapie kampanii, wyka˝à zdecydowanie
wy˝sze poparcie dla prezesa PSL, Jaros∏awa Kalinowskiego25. „Przed zakoƒczeniem rejestracji kandydatów wszystko jest jeszcze mo˝liwe. Jestem gotów podjàç takà decyzj´, ale w przypadku niewielkiej ró˝nicy w sonda˝ach pójdziemy w tych
wyborach osobno”. Andrzej Lepper ocenia∏, ˝e szanse Kalinowskiego sà „mniejsze ni˝ szanse Pawlaka w 1995 roku”. Zapewnia∏, ˝e do najbli˝szych wyborów parlamentarnych „Samoobrona” na pewno wystartuje razem z PSL.
Uwa˝a∏ równie˝, ˝e dojdzie do drugiej tury wyborów, w której to on w∏aÊnie weêmie udzia∏. „Najlepsze dla Polski by∏oby, gdyby Andrzej Lepper wygra∏
w pierwszej turze. Ale powa˝nie – do drugiej tury na pewno dojdzie i wejd´ do
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Por.: E. Pietrzyk-Zieniewicz, A. Soko∏owski, A. Zieniewicz, Jak Polak z Polakiem..., Ciechanów, 1998 rok, s. 30 i n.
Andrzeja Leppera popar∏o w 1995 roku 1,32% wyborców, co da∏o 235 797 g∏osów. Zob.:
R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Warszawa – Wroc∏aw 2000, s. 167.
W czerwcu wed∏ug OBOP Andrzej Lepper cieszy∏ si´ 4% poparciem, zaÊ Jaros∏aw Kalinowski
3%. We wrzeÊniu wed∏ug danych CBOS Andrzeja Leppera popiera∏o ju˝ tylko 2% wyborców, zaÊ Jaros∏awa Kalinowskiego – 5%. Zob. OBOP Preferencje prezydenckie w czerwcu 2000
roku; CBOS, Przed wyborami prezydenckimi – szanse wyborcze kandydatów, alternatywy wyborcze, elektoraty negatywne, hipotetyczna druga tura wyborów. Komunikat z badaƒ, wrzesieƒ 2000.
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niej z drugim kandydatem”. Andrzej Lepper, zatem podobnie jak inni kandydaci, powiadamia∏ naród, ˝e w drugiej turze zmierzy si´ z Aleksandrem
KwaÊniewskim.
Aleksander KwaÊniewski
W porównaniu z konkurentami urz´dujàcy prezydent, Aleksander KwaÊniewski, dosyç póêno og∏osi∏ decyzj´ o kandydowaniu. W zasadzie wszyscy
wiedzieli, ˝e tak si´ stanie, ale oficjalnej deklaracji d∏ugo nie by∏o. Wreszcie
na poczàtku czerwca na antenie programu I Polskiego Radia prezydent poinformowa∏, ˝e b´dzie si´ ubiega∏ o ponowny wybór na ten urzàd. Kilka dni
póêniej, tak jak przed 5 laty, rozpoczà∏ swojà kampani´ wyborczà wizytà
w Kielcach. Prezydent przyjà∏ honorowe obywatelstwo tego miasta i wyrazi∏
nadziej´, ˝e Kielce b´dà nadal wspiera∏y jego wysi∏ki dla zapewnienia Polsce
rozwoju, stabilnoÊci, bezpieczeƒstwa i lepszego ˝ycia. „Podobnie jak pi´ç lat
temu, zaczynam kampani´ w Kielcach, bo Kielce i Kielczanie przynoszà szcz´Êcie”
– mówi∏. Nast´pnie urz´dujàcy jeszcze prezydent rozpoczà∏ przedwyborczà
podró˝ po Polsce oraz og∏osi∏ 45-osobowy sk∏ad swego komitetu wyborczego, zaÊ na poczàtku lipca jego komitet z∏o˝y∏ w Paƒstwowej Komisji Wyborczej wymagane do rejestracji dokumenty. W rubryce dotyczàcej wykszta∏cenia kandydata wpisano „Êrednie”.
Deklaracje poparcia dla prezydenta w tej kampanii z∏o˝y∏y mniej i bardziej znane ugrupowania polityczne. WÊród nich znalaz∏a si´ np. Partia Ludowo-Demokratyczna Romana Jagieliƒskiego (by∏ego dzia∏acza PSL, wicepremiera i ministra rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej w rzàdzie Józefa
Oleksego i W∏odzimierza Cimoszewicza). Decyzj´ takà podj´∏a jednog∏oÊnie
konwencja wyborcza PLD obradujàca w Warszawie. Dzia∏acze partii mieli
aktywnie w∏àczyç si´ w kampani´ wyborczà Aleksandra KwaÊniewskiego.
Oprócz ludowo-demokratycznych rolników swoje poparcie zadeklarowali równie˝ emeryci i renciÊci. Przewodniczàcy Rad Wojewódzkich Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów podj´li jednog∏oÊnà decyzj´ popierajàcà kandydatur´
KwaÊniewskiego, którà podtrzyma∏ przez aklamacj´ konwent tej partii. W swoim komunikacie Unia ChrzeÊcijaƒsko-Spo∏eczna „Akcja Ekumeniczna” og∏osi∏a, ˝e zarówno ona, jak i Êrodowiska skupione wokó∏ tej organizacji w zbli˝ajàcych si´ wyborach udzielà poparcia aktualnemu prezydentowi.
Urz´dujàcego prezydenta popra∏o równie˝ Stronnictwo Demokratyczne nie
wykluczajàc przy tym, ˝e równie˝ do wyborów parlamentarnych pójdzie razem z SLD.
Ale te deklaracje poparcia nadchodzi∏y, jak dotàd, ze strony ma∏o znaczàcych „partyjek” (choç, rzecz jasna, nie w odczuciu dzia∏aczy owych ugrupowaƒ). Mo˝na przy tej okazji zapytaç, jaki jest sens wyra˝ania poparcia dla
kandydata przez organizacje polityczne, o których szeroka publicznoÊç wy246

borcza nigdy nie s∏ysza∏a. Byç mo˝e tylko taki, ˝e na przyk∏ad kandydat Tadeusz Wilecki mia∏ zapewnione poparcie „kilkudziesi´ciu niedu˝ych partii politycznych, kilkudziesi´ciu stowarzyszeƒ i wielu zwiàzków zawodowych”. Jednak
urz´dujàcy prezydent czeka∏ g∏ównie na publiczne poparcie ze strony swojego zaplecza politycznego – ze strony ugrupowania, które sam tworzy∏ i z którego si´ wywodzi∏. Tak te˝ si´ sta∏o, 11 czerwca konwencja wyborcza SLD
udzieli∏a Aleksandrowi KwaÊniewskiemu „pe∏nego i zdecydowanego poparcia
w wyborach prezydenckich 2000 roku”. Poza liderami SLD, UP i KPEiR poparcia póêniejszemu zwyci´zcy udzielili te˝ ludzie znani z pierwszych stron
gazet, m.in.: rzeêbiarka Magdalena Abakanowicz, re˝yser telewizyjny Barbara Borys-Dami´cka, malarz Jerzy Duda-Gracz, pisarz Józef Hen, pisarka Krystyna Kofta, kolarz Czes∏aw Lang, aktor Cezary Pazura, panczenistka Erwina RyÊ-Ferenc, piosenkarka Irena Santor, prof. Maria Szyszkowska, re˝yser
Xymena Zaniewska. „Jestem spokojniejszy – bo w tym gronie nie da si´ przegraç”
– mówi∏ A. KwaÊniewski26.
Marek Ciesielczyk
Tymczasem PKW rejestrowa∏a nastepne komitety wyborcze kolejnych,
coraz bardziej „egzotycznych”, kandydatów. W lipcu by∏ to komitet radnego z Tarnowa, Marka Ciesielczyka.
43-letni kandydat, nie uto˝samiajàcy si´ z ˝adnym z ugrupowaƒ politycznych, w ankiecie radnego poda∏, ˝e z wykszta∏cenia jest doktorem politologii, a z zawodu publicystà. Jednak˝e nim zg∏osi∏ ch´ç sprawowania najwy˝szej funkcji w paƒstwie raczej nikt o nim nie s∏ysza∏ i trudno oprzeç
si´ wra˝eniu, ˝e i potem sytuacja ta niewiele si´ zmieni∏a. Tu˝ przed up∏ywem terminu sk∏adania podpisów z poparciem dla kandydatury poinformowa∏, ˝e zebra∏ tylko 46 tys. i „zawiesi∏ kampani´ wyborczà”. Zapowiedzia∏ te˝,
˝e za 5 lat podejmie jà ponownie. „Zgromadzone doÊwiadczenia w czasie kampanii wyborczej pozwalajà mi twierdziç, i˝ mój start w nast´pnych wyborach prezydenckich b´dzie mia∏ sens polityczny i – przy mobilizacji wi´kszego zaplecza organizacyjnego i Êrodków finansowych – mo˝liwa b´dzie walka o drugie miejsce.
Dlatego te˝ oÊwiadczam, i˝ nie koƒcz´ kampanii wyborczej, lecz jà zawieszam na
pi´ç lat (...).”
26

Na poczàtku lipca lider Polskiej Partii ¸ysych, Leszek Mazan, powiedzia∏, ˝e ugrupowanie
w zbli˝ajàcych si´ wyborach prezydenckich równie˝ poprze Aleksandra KwaÊniewskiego. Zadecydowa∏ tak obradujàcy w Krakowie najwy˝szy organ partii – Rada B∏yskotliwych. Cz´Êç
delegatów opowiada∏a si´ wprawdzie za marsza∏kiem Sejmu, Maciejem P∏a˝yƒskim: „ale na
P∏a˝yƒskim cià˝y odium na∏o˝onej przed rokiem kary partyjnej za ponuractwo. Jedyna korzyÊç w tym,
˝e oglàdajàc cmentarnà twarz marsza∏ka, coraz wi´cej ludzi zaczyna ∏ysieç – powiedzia∏ lider PP¸,
Leszek Mazan”.
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Lech Wa∏´sa
By∏y prezydent Lech Wa∏´sa jeszcze raz postanowi∏ zmierzyç si´
z Aleksandrem KwaÊniewskim. W czerwcu w Stalowej Woli zapowiada∏, ˝e
prawdopodobnie zg∏osi swojà kandydatur´, podczas konwencji wyborczej
ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji III RP, której by∏ przewodniczàcym. „Trzeba powiedzieç, ˝e Marian Krzaklewski mnie wyprzedzi∏ z kandydowaniem na prezydenta, bo ja prawdopodobnie w niedziel´ zostan´ kandydatem” – czyli „kandydatem
na kandydata”. Kilka dni póêniej rzecznik Lecha Wa∏´sy, Marek Karpiƒski,
przedstawi∏ przysz∏ym wyborcom „by∏ego prezydenta, kandydata na prezydenta
i przysz∏ego prezydenta”. Zawiàza∏ si´ równie˝ liczàcy 25 osób (g∏ównie regionalnych szefów ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji III RP, partii za∏o˝onej przez
by∏ego prezydenta) komitet wyborczy.
W lipcu przedstawiciele komitetu Lecha Wa∏´sy z∏o˝yli w Paƒstwowej
Komisji Wyborczej dokumenty wymagane do rejestracji. Pe∏nomocnik Komitetu i zarazem szef jego sztabu wyborczego, Marek Gumowski, powiedzia∏, ˝e z∏o˝ono m.in. zgod´ Wa∏´sy na kandydowanie i utworzenie komitetu, 1205 podpisów z poparciem tej kandydatury oraz oÊwiadczenie
lustracyjne by∏ego prezydenta. Gumowski zapowiedzia∏, ˝e powstanie te˝
komitet honorowy, do którego zaproszone b´dà osoby znane z mediów.
Ostatecznie w sztabie znaleêli si´ m.in. Marek Karpiƒski, by∏y rzecznik prezydenta i El˝bieta Hibner, wiceminister zdrowia27. ZaÊ L. Zieliƒski zapowiedzia∏, ˝e Blok dla Polski mo˝e poprzeç w wyborach prezydenckich Lecha
Wa∏´s´.
Jednak kandydaci prawicy najprawdopodobniej zdali sobie spraw´, ˝e du˝a iloÊç ch´tnych do fotela prezydenckiego z prawej strony sceny politycznej spowoduje rozproszenie g∏osów. Rozpocz´li wi´c dyskusj´ (bynajmniej
nie w zaciszu gabinetów) o tym, który z nich powinien si´ wycofaç oraz kto
komu powinien przekazaç g∏osy i dlaczego. Z apelami tej treÊci wyst´powali kolejni kandydaci prawicy. Zaznaczyç przy tym nale˝y, i˝ ka˝dy z nich by∏
przekonany, ˝e wycofaç powinien si´ ktoÊ inny. Stàd przez chwil´ wyborcy
mogli odnieÊç wra˝enie, i˝ walka toczy si´ tak naprawd´ mi´dzy kandydatami prawicy, a w szczególnoÊci pomi´dzy Lechem Wa∏´sà i jego „przyjacielem
Marianem”. „Chcemy, ˝eby Lech Wa∏´sa znalaz∏ si´ w II turze – uwa˝am, ˝e le˝y to w zasi´gu r´ki” – mówi∏ M. Gumowski, przeÊwiadczony, ˝e gdyby tak
si´ sta∏o, Wa∏´s´ powinni poprzeç inni prawicowi kandydaci, poniewa˝ „wróg
jest tylko jeden – na lewicy”. Na jedno z takich w∏aÊnie wezwaƒ wyborczych
do wycofania si´ z udzia∏u w wyborach prezydenckich i w∏àczenia si´ do
wspólnej kampanii Mariana Krzaklewskiego wystosowanych przez ugrupo27

M. Subotiç, Si∏a wielkich nazwisk, „Rzeczpospolita”, 04.08.2000 rok.
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wania tworzàce mazowieckà AWS, odpowiedzia∏o otoczenie polityczne Jana
Olszewskiego i Lecha Wa∏´sy. Wspó∏pracownicy obu polityków poinformowali opini´ publicznà (a zapewne i Mariana Krzaklewskiego), ˝e Lech Wa∏´sa
i Jan Olszewski nie zrezygnujà z kandydowania i aktualnego lidera „SolidarnoÊci” nie poprà. Lech Wa∏´sa zaapelowa∏ te˝ do cz∏onków „SolidarnoÊci”,
by zwiàzek nie anga˝owa∏ si´ w polityk´. Zdaniem by∏ego prezydenta, poparcie M. Krzaklewskiego i kreowanie go na jedynego reprezentanta prawicy w wyborach przynios∏oby zwiàzkowi kl´sk´. W po∏owie sierpnia Lech
Wa∏´sa wystàpi∏ z kolejnà odezwà: „Proponuj´, aby Marian Krzaklewski jak najszybciej wycofa∏ si´ z tej gry i da∏ poparcie mojej osobie. On powinien szybko wróciç do zwiàzku. Kiedy reformy zacznà przynosiç swoje efekty, wtedy utrzyma zwiàzek. I jeszcze raz zastartuje za 4–8 lat” – mówi∏ w wywiadzie dla Radia Gdaƒsk.
Wa∏´sa zadeklarowa∏ te˝, ˝e za kilka lat pomo˝e Krzaklewskiemu zostaç prezydentem. „Ja naprawd´ chc´ go uratowaç, choç on w to nie wierzy. Ja tu si´ zachowuj´ jak porzàdny ojciec lub starszy brat. Dzisiaj Krzaklewski przyk∏ada si´ do
kl´ski ca∏ego obozu. Przegrywa nasz dorobek i siebie. Nie mo˝e tego zrozumieç, choç
jeszcze raz apeluj´ do niego, aby popatrzy∏, co si´ dzieje, i zauwa˝y∏, ˝e nie ma ˝adnych szans. Ja te˝ nie mam du˝o szans, ale troch´ wi´ksze od niego. I ja nie ryzykuj´ ca∏à spuÊciznà 20-lecia, ja ryzykuj´ jako Lech Wa∏´sa. I dlatego trzeba mu
w tym przeszkodziç, bo nie zas∏u˝yliÊmy na kl´sk´”. Oceniajàc szanse w∏asne i rywala, by∏y prezydent stwierdzi∏: „W ciàgu ostatnich 30 dni zjeêdzi∏em dwie trzecie Polski, rozmawia∏em z wieloma ludêmi.” „Musz´ powiedzieç szczerze, ja nie
mam ˝adnych szans, ale mój przyjaciel Marian ma jeszcze mniejsze”. Lech Wa∏´sa
mia∏ za to jeszcze jednà w∏asnà, oryginalnà koncepcj´ tych wyborów. Ju˝ od
maja g∏osi∏, ˝e pierwsza tura powinna stanowiç prawybory na prawicy. „Kandydaci prawicy powinni si´ umówiç, ˝e ten, kto uzyska najwi´cej g∏osów w pierwszej turze, otrzyma poparcie pozosta∏ych.” „Lepiej, gdy po kraju b´dzie jeêdziç kilku kandydatów z opcji solidarnoÊciowej, wys∏uchiwaç ludzi i demaskowaç
komunistyczne manipulacje. Zyskamy te˝ w ten sposób wi´cej czasu antenowego
w czasie kampanii. OczywiÊcie konieczne jest zaprzysi´˝enie przez kandydatów prawicowych swego rodzaju paktu o nieagresji. Dobrze by∏oby w tym celu powo∏aç specjalnà komisj´ pilnujàcà”.
W po∏owie sierpnia by∏y prezydent przez kilka dni przebywa∏ w szpitalu, co wywo∏a∏o spekulacje i przypuszczenia, i˝ mo˝e on zrezygnowaç z kandydowania. Rozwia∏a je ma∏˝onka, Danuta Wa∏´sowa: „Chyba ˝eby umar∏, to
nie b´dzie kandydowa∏”.
Jan ¸opuszaƒski
Jan ¸opuszaƒski, kandydat Porozumienia Polskiego, ju˝ w marcu oznajmi∏: „Podjà∏em decyzj´ o kandydowaniu na urzàd prezydenta RP”. Na pytanie
o motywy decyzji, odpowiada∏, sytuujàc siebie poza dotychczasowym, rzà249

dzàcym establishmentem politycznym: „Po to, by program Polski niepodleg∏ej,
w której naród jest suwerenem, realizowaç poprzez urzàd prezydencki. Dzisiaj niezale˝nie od tego, czy polski wyborca g∏osuje na lewic´, czy prawic´, g∏osuje na taki
sam program polityki zagranicznej, gospodarczej i spo∏ecznej. Dzieje si´ tak, bo
i SLD, i UW, i AWS dostosowujà Polsk´ za wszelkà cen´ do ˝àdaƒ mi´dzynarodowych.”28. Podobny typ konstruowania wypowiedzi, opartej na opozycji ja
– oni, by∏ charakterystyczny tak˝e dla innych pretendentów do prezydenckiego fotela, chocia˝by Andrzeja Leppera czy Bogdana Paw∏owskiego. Wszyscy ci kandydaci starali si´ podkreÊlaç, i˝ nie sà uwik∏ani w ˝adne uk∏ady,
koterie i afery polityczne. Sà ca∏kowicie nowymi ludêmi, nieobarczonymi odpowiedzialnoÊcià za sprawowanie w∏adzy. Ten sposób lokalizowania siebie na
scenie politycznej pozwoli∏ rzeczonym kandydatom obraç za wroga pozosta∏ych konkurentów, niezale˝nie od opcji politycznej.
Jan ¸opuszaƒski przeciwnik integracji Polski z Unià Europejskà, g∏osowa∏ te˝ przeciw cz∏onkostwu Polski w NATO. W Sejmie I kadencji znany
by∏ jako or´downik restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Do Sejmu III kadencji w 1997 roku wszed∏ jako pose∏ AWS, jednak wkrótce zosta∏ wyrzucony z klubu Akcji za z∏amanie dyscypliny i g∏osowanie przeciwko rzàdowemu projektowi ustawy o podziale Polski na 12 województw. Za∏o˝y∏ wówczas
„Nasze Ko∏o”, do którego do∏àczy∏o szeÊciu innych pos∏ów AWS zwiàzanych
z Radiem Maryja.
W lipcu w Warszawie odby∏a si´ konwencja wyborcza lidera Porozumienia Polskiego, która zainaugurowa∏a jego kampani´, prowadzonà pod has∏em
„Polska – prosty wybór”, „Europa tak – Unia Europejska nie!” ¸opuszaƒski sugerowa∏, ˝e móg∏by rozwa˝yç rezygnacj´ z kandydowania, gdyby inny kandydat popar∏ w pe∏ni jego program. Zastrzeg∏ jednak, ˝e takich osób nie widzi, dlatego si´ nie wycofa.
Marian Krzaklewski
Marian Krzaklewski, niejako kokietujàc wyborców, d∏ugo nie og∏asza∏
swoich wyborczych zamiarów. A poniewa˝ w AWS zacz´∏y pojawiaç si´ inne kandydatury, namawiany przez jednych i krytykowanych przez innych
w koƒcu na kwietniowym zjeêdzie RS AWS zgodzi∏ si´ wystartowaç.
„Krzaklewski nie startujàc, uruchomi∏by rywalizacj´ o przywództwo w AWS, której efektem by∏aby destabilizacja Akcji. Startujàc, zjednoczy wokó∏ siebie ca∏y elektorat prawicowy. Inni brani pod uwag´ kandydaci – Jerzy Buzek i Maciej P∏a˝yƒski
– temu zadaniu nie podo∏ajà. Sà zbyt »centrowi«, nie zaakceptuje ich elektorat »maryjny«. A jeÊli odwróci si´ od Akcji, na prawicy powstanie dla niej alternatywa, na
28

Fragment wywiadu udzielonego w czasie czatu w Cafe „Wprost” 10 maja 2000 roku. Pe∏ny
zapis dost´pny pod adresem www.lopuszanski.pl.
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czele z antyeuropejskim Janem ¸opuszaƒskim. Stracimy wtedy szanse na zwyci´stwo w wyborach parlamentarnych, a przecie˝ to one sà najwa˝niejsze” – mówi∏
jeden z liderów RS AWS.
Marian Krzaklewski na poczàtku lat 90. by∏ cz∏onkiem Prezydium Komisji Krajowej „S”. Po zwyci´stwie Lecha Wa∏´sy w wyborach prezydenckich w 1990 roku zosta∏ wybrany na przewodniczàcego Komisji Krajowej.
W 1996 roku uda∏o mu si´ zjednoczyç prawic´, tworzàc Akcj´ Wyborczà
»SolidarnoÊç«. Do AWS przystàpi∏y niemal wszystkie sk∏ócone dotàd partie
prawicowe, co zaowocowa∏o niewàtpliwym sukcesem, czyli zwyci´stwem w wyborach parlamentarnych w 1997 roku.
W czerwcu Marian Krzaklewski zosta∏ oficjalnie kandydatem na prezydenta i na konferencji prasowej, która odby∏a si´ w warszawskim hotelu
„Grand”, przedstawi∏ ludzi, którzy mieli dopomóc mu w wygranej. Wies∏aw
Walendziak zosta∏ szefem kampanii prezydenckiej, Andrzej Szkaradek – pe∏nomocnikiem komitetu wyborczego, a Kajus Augustyniak – rzecznikiem prasowym. „Sà to moi przyjaciele, znam ich od bardzo wielu lat, nigdy si´ na nich
nie zawiod∏em (...)”. Wywodzà si´ oni „z solidarnoÊciowego pnia”, a zarazem
z ró˝nych Êrodowisk, „które z »SolidarnoÊci« zosta∏y wy∏onione”. Wies∏aw
Walendziak mówi∏, ˝e nie podjà∏by si´ roli szefa kampanii Krzaklewskiego,
gdyby nie wierzy∏ w jego sukces. „Rozpoczynamy kampani´ po to, by zakoƒczyç
jà sukcesem wyborczym. B´dziemy pracowali dla cz∏owieka szlachetnego, rzetelnego, uczciwego, którego ˝yciorys jest jasny i prosty, bez ˝adnych zygzaków”. Przedstawia∏ lidera AWS jako polityka „zdolnego do uruchamiania wielkich procesów
politycznych”, który „potrafi∏ doprowadziç do powstania rzàdu, który mia∏ odwag´
podjàç bardzo wa˝ny dla Polski program zmian, a tak˝e doprowadzi∏ do jednoÊci
prawicy. Dzi´ki decyzji Mariana Krzaklewskiego ta jednoÊç b´dzie zachowana w wyborach prezydenckich”.
Na poczàtku lipca Krzaklewski zainaugurowa∏ kampani´ w rodzinnej Kolbuszowej. UroczystoÊç usi∏owali zak∏óciç zwiàzkowcy z „Sierpnia’80”, którzy
spalili kuk∏´ przewodniczàcego „S”. Kilka dni póêniej odby∏a si´ w Warszawie konwencja programowa, podczas której zosta∏a przedstawiona „platforma
wyborcza Mariana Krzaklewskiego”. W. Walendziak mówi∏ wtedy: „... ta kampania rozpocz´∏a si´ od gestów, uÊmiechów i konkursów na koncerty, a my chcemy,
by zosta∏a sprowadzona do poziomu politycznego”. Wed∏ug Krzaklewskiego kampania mia∏a byç te˝ okazjà do „si´gni´cia po szerszy elektorat ni˝ dotychczasowy elektorat AWS”. Andrzej Szkaradek, który w sztabie odpowiada∏ za sprawy organizacyjne (a na co dzieƒ by∏ odpowiedzialny za dyscyplin´ w klubie
parlamentarnym), np. za zbieranie podpisów, a tak˝e za konstrukcj´ sztabu
wyborczego i sztabów regionalnych, mówi∏: „mam nadziej´, ˝e funkcja, którà
pe∏ni´ w parlamencie, nie b´dzie potrzebna w komitecie wyborczym”. Kajus
Augustyniak zapowiada∏, ˝e b´dzie prowadzi∏ otwartà polityk´ informacyj251

nà, dodajàc jednoczeÊnie, ˝e do pracy przy kampanii Krzaklewskiego zosta∏
„oddelegowany” z dotychczasowej funkcji – rzecznika prasowego Komisji
Krajowej „SolidarnoÊci”. Krzaklewski na konferencji prasowej przedstawi∏ te˝
swojà ˝on´ Maryl´, która – jak mówi∏ – b´dzie „nieoficjalnym, ale najwa˝niejszym cz∏onkiem sztabu wyborczego”. ˚ona lidera Akcji, poproszona o zarekomendowanie ma∏˝onka, powiedzia∏a tylko: „nie trzeba rekomendowaç, wystarczy popatrzeç”. „Pr´˝ymy musku∏y, a brzuchów nie musimy wciàgaç” – aluzyjnie
doda∏ Krzaklewski.
Konwencja programowa lidera AWS zosta∏a jednak˝e przyçmiona decyzjà
premiera o odwo∏aniu ministra skarbu, Emila Wàsacza. „Nie wiem, dlaczego nie mo˝na by∏o zrobiç tego tydzieƒ póêniej” – denerwowa∏ si´ Andrzej
Szkaradek.
Wi´kszoÊç Rady Krajowej AWS zdecydowa∏a si´ wyraziç poparcie dla
Mariana Krzaklewskiego. Jego kandydatura uzyska∏a 83,7% g∏osów. Lidera
AWS popar∏y: NSZZ „SolidarnoÊç”, RS AWS, ZChN, PPChD, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Liga Krajowa. Przeciwne by∏o SKL. Natomiast
„Solidarni w Wyborach” nie wzi´li udzia∏u w g∏osowaniu. Ich lider Jerzy
Gwi˝d˝ wyjaÊni∏, ˝e liczy jeszcze na porozumienie Mariana Krzaklewskiego
i Lecha Wa∏´sy oraz innych kandydatów prawicy w sprawie kandydowania
w wyborach – ale kilka dni póêniej Ruch „Solidarni w Wyborach” równie˝
popar∏ lidera AWS. Kolejno swoje poparcie wyrazi∏a tak˝e Liga Republikaƒska oraz Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej: „Popieramy tego kandydata, który swym post´powaniem udowodni∏, i˝ realizuje program zgodny z etosem SolidarnoÊci, jako ˝e ów program jest najbli˝szy wartoÊciom, o które walczyli
˝o∏nierze AK. (...) Wy˝ej okreÊlonym wymogom najbardziej odpowiada Marian
Krzaklewski, kandydat wysuni´ty przez AWS”.
7 maja w czasie obrad zjazdu pomorskiego ZChN w Gdaƒsku Lech Wa∏´sa i Marian Krzaklewski po raz pierwszy zmierzyli si´ jako kandydaci na
prezydenta. Marian Krzaklewski przypomina∏ cz∏onkom ZChN, ˝e ich si∏a
wyp∏ywa z udzia∏u w AWS. Zapewnia∏, ˝e w jej strukturach jest równie˝
miejsce dla ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji Lecha Wa∏´sy. Dawa∏ do zrozumienia, ˝e propozycja poparcia najlepszego kandydata prawicy w drugiej turze
przez pozosta∏ych jest do przyj´cia. „Chcia∏bym, aby przed wyborami dosz∏o do
porozumienia mi´dzy nami, ˝ebyÊmy nie rozbijali elektoratu. Nie b´dziemy si´ zmuszaç do rezygnacji, ale powinniÊmy byç w dobrym kontakcie. JesteÊmy z tego samego pnia. Nie mo˝e byç walki mi´dzy nami, bo mo˝emy wykrwawiç si´ przed najtrudniejszym momentem” – mówi∏. W czerwcu lider AWS zapytany o opini´
na temat has∏a kampanii prezydenckiej Lecha Wa∏´sy „Czarne jest czarne, bia∏e jest bia∏e”, stwierdzi∏, ˝e jest to has∏o „swoiste tak jak Lech Wa∏´sa” i ma
„charakter daltonistyczny”. O programie kontrkandydata powiedzia∏, ˝e nie zna
go dok∏adnie.
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Oprócz kandydatów na temat ich szans spekulowali politycy zaanga˝owani w prac´ sztabów wyborczych. Wies∏aw Walendziak ocenia∏ wyniki sonda˝y: „par´ tygodni czy par´ dni temu Marian Krzaklewski mia∏ 3%, a Aleksander KwaÊniewski 70%. Dzisiaj to drgn´∏o i zapewniam pana, ˝e ten s∏upek rt´ci
w jednym wypadku b´dzie szed∏ w gór´, w drugim b´dzie spada∏ w dó∏, a fina∏ b´dzie taki, ˝e panowie spotkajà si´ w finale tej kampanii wyborczej. Marian Krzaklewski i Aleksander KwaÊniewski”.
Marian Krzaklewski nie traci∏ nadziei na porozumienie i w po∏owie sierpnia wcià˝ uwa˝a∏, ˝e jest jeszcze szansa na wy∏onienie jednego kandydata
prawicy w wyborach prezydenckich. Rozmowy w tej sprawie zaproponowa∏
Lechowi Wa∏´sie, Janowi ¸opuszaƒskiemu i Janowi Olszewskiemu. Wa∏´sa
oceni∏ wtedy, ˝e Krzaklewski „idzie w tym kierunku, ˝e przekona pozosta∏ych
kandydatów”, by udzielili poparcia by∏emu prezydentowi. Jan ¸opuszaƒski
po spotkaniu z przewodniczàcym AWS poinformowa∏, ˝e Krzaklewski „nie
wykluczy∏ mo˝liwoÊci rezygnacji z ubiegania si´ o najwy˝szy urzàd w paƒstwie”.
Widocznie jednak panowie niezupe∏nie si´ zrozumieli, gdy˝ Kajus
Augustyniak, rzecznik sztabu wyborczego Krzaklewskiego, tak skomentowa∏
sugestie sztabu Jan ¸opuszaƒskiego: „dobrze by∏oby, ˝eby posierpniowà prawic´ reprezentowa∏ w wyborach prezydenckich jeden kandydat, a to oznacza, ˝e zrezygnowaç powinni ci, którzy majà mniejsze szanse; tak si´ sk∏ada, ˝e to Marian
Krzaklewski ma – jak si´ wydaje – najwi´ksze szanse, wi´c jego to nie powinno
dotyczyç”. Jan Olszewski powiedzia∏, ˝e pomys∏ wspólnego kandydata prawicy „kiedyÊ wysuwa∏ i bardzo popiera∏ (...) dzisiaj jest to znacznie trudniejsze, ale
oczywiÊcie rozmawiaç na ten temat zawsze mo˝na”. Olszewski dodawa∏ jednak,
˝e „bardzo trudno jest mu sobie wyobraziç, ˝eby te rozmowy doprowadzi∏y do jakichÊ ustaleƒ”. W liÊcie do Wa∏´sy, przypominajàc mu zas∏ugi w odzyskaniu
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i w obaleniu „imperium z∏a”, przewodniczàcy
AWS napisa∏ m.in., ˝e „chce odnowiç (...) poczucie wspólnoty ideowych i politycznych przekonaƒ (...). Mamy wspólnego przeciwnika – jest nim wcià˝ silny obóz
postkomunistów, z urz´dujàcym obecnie prezydentem na czele, starajàcym si´ o ponownà reelekcj´. Choç nasz elektorat jest liczniejszy, to w ostatnich 10 latach cz´sto zdezorientowany i zagubiony w swych wyborach z powodu naszych, jako reprezentantów, b∏´dów. W strukturach AWS sà obecnie dwie silne formacje odwo∏ujàce
si´ do idei chrzeÊcijaƒsko-demokratycznych: Ruch Spo∏eczny AWS i Porozumienie
Polskich ChrzeÊcijaƒskich Demokratów (PPChD). Pan stoi na czele innej struktury chadeckiej – ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji III Rzeczypospolitej. Z pewnoÊcià jest
niezrozumia∏e dla naszego wspólnego, solidarnoÊciowego i prawicowego elektoratu,
dlaczego tak w∏aÊnie si´ dzieje. Jest te˝ niezrozumia∏e, dlaczego do urz´du prezydenta 2000 aspirujà dwaj, jak na razie jedyni, liderzy »SolidarnoÊci«”. Natomiast Wies∏aw Walendziak tak skomentowa∏ apel komitetu wyborczego L. Wa∏´sy wystosowany do Mariana Krzaklewskiego o zaniechanie kampanii negatywnej
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i potraktowanie pierwszej tury g∏osowania jako prawyborów: „przyjmujemy ten
apel i traktujemy go z dobrà wolà. Podzielenie g∏osów prawicy w tych wyborach jest
bardzo niebezpieczne”. Ostrzega∏ równie˝, ˝e wystawienie wielu kandydatów
prawicowych w wyborach przypomina „rosyjskà ruletk´”, w której czasami
pada Êmiertelny strza∏. Jako przyk∏ad wskaza∏ niedawne wybory uzupe∏niajàce do Senatu29. Ostatecznie, mimo licznych deklaracji, wzajemnych apeli
i zapowiedzi by∏y i ówczesny przywódca „SolidarnoÊci” postanowili nie ∏àczyç swoich si∏ w walce o fotel prezydencki.
Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke og∏osi∏ zamiar kandydowania na urzàd prezydenta ju˝ w czerwcu 1999 roku, zastrzegajàc sobie has∏o wyborcze:
Prezydent 2000. W lipcu 2000 r. PKW zarejestrowa∏a jego komitet wyborczy.
Janusz Korwin-Mikke, lider UPR z wykszta∏cenia jest filozofem. Dwukrotnie startowa∏ w wyborach prezydenckich, w 1990 roku nie zdo∏a∏
zebraç wymaganej liczby podpisów, zaÊ pi´ç lat póêniej uzyska∏ ju˝ 2,4%
g∏osów.
W kampanii 2000 uzna∏ si´ za jedynego prawdziwie prawicowego kandydata, bo „ci, co rzàdzà, udajà prawic´ – na∏o˝yli czapk´ b∏azna i g∏oszà poglàdy prawicowe”. „Bia∏e jest bia∏e, a czerwone wredne” – to jedno z hase∏, które
prezes Unii Polityki Realnej zaprezentowa∏ podczas inauguracyjnej konwencji wyborczej na Rynku G∏ównym w Krakowie. Og∏osi∏ swój program oraz
z∏o˝y∏ kwiaty pod pomnikiem Grunwaldzkim na pl. Matejki stwierdzajàc:
„590 lat temu z Królewskiego Sto∏ecznego Miasta Krakowa wyruszy∏ król Jagie∏∏o
na walk´ z Krzy˝akami, którzy chcieli chrystianizowaç chrzeÊcijaƒskà ju˝ Polsk´.
Wyruszy∏ i wygra∏. DziÊ ja wyruszam na walk´ z tymi, którzy chcà wprowadzaç
do Europy europejskà od dawien dawna Polsk´”30. Towarzyszyli mu dzia∏acze
sztabu wyborczego. „Ma zupe∏nie niefa∏szowany ˝yciorys, prawdziwy inteligent
– zagrzewa∏a do poparcia „kochanego Januszka”, aktorka Krystyna Sienkiewicz,
przewodniczàca honorowego komitetu wyborczego.
Kandydat na prezydenta przedstawi∏ w kampanii wiele oryginalnych pomys∏ów i rozwiàzaƒ. Zapewnia∏, ˝e pod jego rzàdami mniejszoÊci nie b´dà
mia∏y ˝adnych przywilejów, a na morderców czekaç b´dzie stryczek. Opowiedzia∏ si´ za utworzeniem zawodowej armii bez kobiet („sà od dawania
˝ycia, a nie od zabijania”), przeciwko eurosocjalizmowi i integracji europej29

30

Uzupe∏niajàce wybory do Senatu wygrali kandydaci zg∏oszeni przez Zarzàd Krajowy SLD
w b. woj. katowickim wygra∏ Adam Graczyƒski, w b. woj. szczeciƒskim – Zbigniew Zychowicz,
a w b. woj. wroc∏awskim – Marian Noga.
Oficjalnie i prywatnie, „Dziennik Polski”, 17 lipca 2000 r.
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skiej, które jego zdaniem, stanowià najwi´ksze niebezpieczeƒstwo dla kraju. „Dlaczego mamy przyjmowaç ustawy wymyÊlone przez g∏upków i pedofilów
w Brukseli, zamiast ustaw, które sprawdzi∏y si´ w Ameryce?” Janusz Korwin-Mikke w swym programie wyborczym zaproponowa∏, aby Polska zamiast
„zbiurokratyzowanej” UE przystàpi∏a do Pó∏nocnoamerykaƒskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA). „UE jest katastrofà gospodarczà, a w NAFTA panuje gospodarczy rozkwit”. Natomiast w ramach zmian kodeksu karnego lider
UPR proponowa∏, by nieletnich przest´pców karaç ch∏ostà: „Wi´zienie kaleczy dusz´. M∏ody cz∏owiek jest wyrwany na pó∏ roku, dwa lata z normalnego ˝ycia i przebywa w Êrodowisku przest´pczym, gdzie im wi´kszy przest´pca, tym ma
wi´kszy autorytet. M∏odemu cz∏owiekowi, który byç mo˝e pope∏ni∏ ma∏e przewinienie, lepiej daç w skór´. Skóra goi si´ szybko”. Podczas jednego ze spotkaƒ przedwyborczych kandydat na prezydenta Polski poszed∏ Êladami genera∏a
Wileckiego i powiedzia∏, ˝e Hitler mniej wyzyskiwa∏ Polaków ni˝ rzàdy posierpniowe. „Podatki za Hitlera by∏y dwa razy ni˝sze ni˝ obecnie i Adolf Hitler
wyzyskiwa∏ Polaków dwa razy mniej ni˝ nasi obecni okupanci z Unii WolnoÊci,
SLD, PSL i AWS. To jest prawie okupacja pod wzgl´dem gospodarczym, dwa razy gorsza ni˝ hitlerowska”.
Szefem sztabu wyborczego lidera UPR zosta∏ Leszek Samborski, symbolem kampanii by∏o jab∏ko, zaÊ oficjalnym has∏em zawo∏anie „Bàdêcie ze
mnà”. Kandydat mia∏ jeszcze prywatne has∏o, które brzmia∏o „Dopadniemy
jeszcze tych drani”. „Ci dranie” to czerwoni, zwolennicy eurosocjalizmu, skorumpowani urz´dnicy31. W komitecie Korwina-Mikkego, liczàcym 23 osoby,
znaleêli si´ m.in. pisarka Joanna Chmielewska i rektor SGH w Warszawie
prof. dr Marek Rocki. Co ciekawe, na liÊcie podpisów zebranych przez komitet wyborczy Janusza Korwina-Mikkego figurowa∏o równie˝ nazwisko Marka
Borowskiego z SLD. Marek Borowski wyjaÊnia∏, ˝e podpisa∏ si´ na tej liÊcie,
bo jest „za tym, by sympatycy prawicy mieli w wyborach prezydenckich jak najwi´cej kandydatów do wyboru”.
Kandydat swoje szanse wyborcze ocenia∏ wysoko. „WejÊcie do drugiej tury b´dzie ∏atwe. Wystarczy 10–11%. KwaÊniewski dostanie 35–42%. B´d´ potem
musia∏ w dwa tygodnie odrobiç 30%. To ju˝ b´dzie trudniejsze. Nawet Tymiƒski nie
odrabia∏ strat w takim tempie”. Ju˝ w styczniu mówi∏: „mam realne szanse zostaç prezydentem RP”. Twierdzi∏, ˝e swoje szanse ocenia m.in. na podstawie
niskich notowaƒ w sonda˝ach czo∏owych polityków prawicy – Mariana
Krzklewskiego i Lecha Wa∏´sy. „DziÊ jest wyjàtkowa szansa, gdy˝ w tej chwili
w sonda˝ach jestem lepszy ni˝ pan Krzaklewski. Jest, wi´c mo˝liwoÊç, ˝ebym zajà∏
przynajmniej drugie miejsce w tym wyÊcigu. Trzeba przejÊç do drugiej tury, a potem si´ zobaczy”.
31

Ibidem.
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Bogdan Paw∏owski
Dla Bogdana Paw∏owskiego by∏ to ju˝ drugi start w wyborach prezydenckich. W 1995 roku wycofa∏ si´ przed I turà, oddajàc swoje g∏osy Lechowi
Wa∏´sie, pi´ç lat póêniej o podobnym geÊcie nie by∏o ju˝ mowy. Ten „kandydat na kandydata” jest prywatnym przedsi´biorcà, dzia∏aczem spo∏ecznym
i sportowym. Nie reprezentowa∏ ˝adnego ugrupowania politycznego. Zapowiada∏, ˝e jego kampania wyborcza b´dzie „krótka, ale ostra”. I rzeczywiÊcie
taka by∏a, przynajmniej, je˝eli chodzi o drugà cz´Êç z∏o˝onej przez niego deklaracji. Ju˝ pod koniec maja kandydat rozpoczà∏ kampani´ pod antysemickimi has∏ami typu: „Pomimo upadku ˝ydo-komuny Polska nadal jest pod okupacjà ˝ydowskà”. Ale pytany przez dziennikarzy, czy jest antysemità, zaprzecza∏.
WiarygodnoÊç tego twierdzenia zosta∏a podwa˝ona w toku kampanii wyborczej, w której Paw∏owski przedstawi∏ wyborcom ca∏y wachlarz teorii dotyczàcych mniejszoÊci narodowych w naszym kraju. Przez pewien czas wspó∏pracowa∏ on te˝ z Leszkiem Bublem, bohaterem poprzedniej kampanii
prezydenckiej, który da∏ si´ zapami´taç jako autor antysemickich wystàpieƒ.
Jan Olszewski
19 lipca Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a komitet wyborczy
kandydata na prezydenta Jana Olszewskiego. Lider Ruchu Odbudowy Polski og∏osi∏ t´ decyzj´ w ósmà rocznic´ obalenia kierowanego przez niego rzàdu – na spotkaniu z przedstawicielami swego spo∏ecznego komitetu wyborczego.
By∏y premier i obroƒca w procesach politycznych w czasach PRL by∏
tak˝e cz∏onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa∏´sie i uczestniczy∏ w rozmowach Okràg∏ego Sto∏u. Jego rzàd upad∏ w tzw. „noc teczek”,
po ujawnieniu przez szefa MSW, Antoniego Macierewicza, listy domniemanych agentów komunistycznych s∏u˝b specjalnych. Gdy w 1995 roku Olszewski
kandydowa∏ na prezydenta, popar∏o go 6,86% wyborców. Ten wynik zach´ci∏ Jana Olszewskiego do powo∏ania na bazie komitetów wyborczych nowej
struktury politycznej – Ruchu Odbudowy Polski.
W 2000 roku lider ROP-u traktowa∏ pierwszà tur´ wyborów jako prawybory kandydatów „strony niepodlegloÊciowo-solidarnoÊciowej”. Jego zdaniem, przed
drugà turà wyborów prezydenckich prawicowi kandydaci powinni porozumieç
si´ w celu poparcia przeciwnika obecnego prezydenta. „Takie porozumienie powinno nastàpiç i uwa˝am, ˝e by∏oby ca∏kowicie racjonalne poparcie kandydata, który ma najwi´ksze szanse (...), ˝eby przeciwstawiç go kandydaturze Aleksandra
KwaÊniewskiego, która jest kontestowana przez nas wszystkich”. W sierpniu by∏y
premier mia∏ wypadek samochodowy, ale nie wycofa∏ si´ z wyÊcigu wyborczego. Ale na kilkanaÊcie dni przed wyborami Paƒstwowa Komisja Wyborcza
256

skreÊli∏a Jana Olszewskiego z listy kandydatów, gdy˝ na wspólnej konferencji
prasowej z Marianem Krzaklewskim lider ROP-u oÊwiadczy∏, ˝e zrezygnowa∏
ze startu w wyborach prezydenckich i zaapelowa∏ do swoich wyborców o g∏osowanie na Krzaklewskiego. By∏ to wyjàtek wÊród polityków prawicy.
Jaros∏aw Kalinowski
W maju Krajowa Konwencja Wyborcza PSL zadecydowa∏a, ˝e Jaros∏aw
Kalinowski zostanie kandydatem partii w wyborach prezydenckich. Lider
PSL by∏ wicepremierem i ministrem rolnictwa w rzàdzie W∏odzimierza Cimoszewicza. Swojà kampani´ rozpoczà∏ w lipcu w rodzinnej miejscowoÊci
Jackowo Górne, a PKW zarejestrowa∏a jego komitet. Jaros∏aw Kalinowski podobnie jak pozostali kandydaci by∏ przekonany, ˝e dojdzie do drugiej tury
wyborów. Uwa˝a∏, ˝e ma du˝e szanse, by walczyç w niej z Aleksandrem
KwaÊniewskim. Twierdzi∏, ˝e mo˝e przejÊç do drugiej rundy, jeÊli Andrzej
Lepper zrezygnuje z kandydowania na jego rzecz. JednoczeÊnie podkreÊla∏,
˝e do koƒca kampanii pozosta∏y ponad dwa miesiàce i szef „Samoobrony”
mo˝e zmieniç zdanie. Jeszcze kilka dni przed wyborami lider PSL mówi∏,
˝e „jest pewien, i˝ w drugiej turze spotka si´ z Aleksandrem KwaÊniewskim i wtedy odb´dzie si´ prawdziwa debata programowa”. „Od poczàtku mówi∏em, ˝e druga tura jest Polsce potrzebna, dopiero wtedy b´dzie mo˝liwa prawdziwa debata o stanie paƒstwa i o tym, co zrobiç, ˝eby by∏o lepiej, a nie o ideologii” – powiedzia∏ po
rozmowie internetowej w portalu „Wirtualnej Polski”. Kandydujàcy na prezydenta Lech Wa∏´sa uwa˝a∏, ˝e gdyby wybory prezydenckie odbywa∏y si´
na poczàtku wrzeÊnia, wygra∏by je Jaros∏aw Kalinowski: „Kalinowski, gdyby
wybory odbywa∏y si´ dziÊ, zmierzy∏by si´ w drugiej turze z KwaÊniewskim”. Jednak wbrew twierdzeniom Wa∏´sy pod koniec wrzeÊnia 2000 roku Jaros∏aw
Kalinowski móg∏ pochwaliç si´ tylko 4% poparciem32. Lech Wa∏´sa potrafi∏
jednak, jak zwykle zresztà, znaleêç wyjaÊnienie i w tej sytuacji: „wygra∏by
w ogóle, dlatego, ˝e my wszyscy poparlibyÊmy Kalinowskiego”.
Je˝eli do tej pory wydawa∏o si´ nam, ˝e tacy kandydaci, jak Dariusz
Grabowski czy Bogdan Paw∏owski, sà nieco „egzotyczni”, przyjrzyjmy si´,
kto jeszcze zadeklarowa∏ swój udzia∏ w walce o prezydentur´.
Boles∏aw Tejkowski
Boles∏aw Tejkowski w 1992 roku zosta∏ oskar˝ony o poni˝anie naczelnych w∏adz paƒstwowych a tak˝e osób narodowoÊci ˝ydowskiej, l˝enie papie˝a Jana Paw∏a II i Episkopatu Polski, oraz o publiczne nawo∏ywanie do
32

Na podstawie sonda˝u PBS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” 22, 23, 24 i 25 wrzeÊnia 2000 roku, zob.: „Rzeczpospolita”, 29. 09.2000 rok.
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waÊni narodowoÊciowych. Ju˝ w 1995 roku Tejkowski zamierza∏ kandydowaç
w wyborach prezydenckich, przedstawia∏ si´ nawet wtedy jako „narodowy kandydat wszystkich Polaków”, jednak˝e Paƒstwowa Komisja Wyborcza odmówi∏a rejestracji. Podczas weryfikacji przez PKW podpisów przedstawionych
przez Tejkowskiego stwierdzono, ˝e wiele z nich zosta∏o odbitych na ksero,
a cz´Êç podpisów wyglàda na sfa∏szowane. Wprawdzie Boles∏aw Tejkowski
z∏o˝y∏ odwo∏anie od decyzji PKW do Sàdu Najwy˝szego, ale sàd je oddali∏.
W sierpniu 2000 roku PKW zarejestrowa∏a komitet wyborczy przewodniczàcego Polskiej Wspólnoty Narodowej. Pe∏nomocnikiem komitetu zosta∏
Jan J´drak, który wraz z dokumentami koniecznymi do rejestracji dostarczy∏
PKW 1458 podpisów i decyzj´ o kandydowaniu. Jednak˝e po tym wydarzeniu w tej kampanii prezydenckiej s∏uch po kandydacie zaginà∏.
Marian Antosz
24 lipca zarejestrowano komitet Mariana Antosza, doktora rehabilitacji,
pochodzàcego z Lublina. Kandydat deklarowa∏ si´ jako bezpartyjny o poglàdach prawicowych. By∏ cz∏onkiem Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz wspó∏za∏o˝ycielem Rdzennej Prawicy Polskiej. Nie reprezentowa∏ ˝adnego ugrupowania politycznego. Nie zdo∏a∏ zebraç 100 tys. podpisów i PKW nie
zarejestrowa∏a go jako kandydata na prezydenta.
Marian Rembelski
W sierpniu Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a komitet wyborczy kandydata na prezydenta Mariana Romualda Rembelskiego, który
nie deklarowa∏ przynale˝noÊci do ˝adnej partii politycznej. Pracowa∏ jako nauczyciel w LO w Bodzentynie (Êwi´tokrzyskie). Na dzieƒ przed up∏ywem
terminu rejestracji kandydatów sàd uzna∏, ˝e M. Rembelski z∏o˝y∏ prawdziwe oÊwiadczenie lustracyjne. Mimo to jednak do zarejestrowania kandydata
w PKW nie dosz∏o, gdy˝ najprawdopodobniej nie zdo∏a∏ zgromadziç wystarczajàcej iloÊci podpisów.
Bogus∏aw Rybicki
W maju Bogus∏aw Rybicki, kandydat Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna” i redaktor naczelny pisma „Ojczyzna”, poinformowa∏, ˝e zdecydowa∏
si´ kandydowaç w wyborach prezydenckich. Pe∏nomocnikiem jego komitetu
zosta∏a Wanda Fal´cka, wiceprzewodniczàca Partii X (za∏o˝onej na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych przez Stanis∏awa Tymiƒskiego).
Bogus∏aw Rybicki zamierza∏ zostaç prezydentem ju˝ w 1995 roku, jednak nie zdo∏a∏ wówczas zarejestrowaç si´ w Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
Apelowa∏ wtedy, aby sprawdzaç metryki kandydatów na prezydenta, gdy˝ je258

go zdaniem prezydentem mo˝e byç tylko osoba pochodzenia polskiego. Natomiast w 2000 roku Rybicki zaproponowa∏, aby organizacje narodowe, chadeckie i ludowe wystawi∏y w wyborach wspólnego kandydata. Swojà propozycj´ przes∏a∏ m.in. do Dariusza Grabowskiego, Jaros∏awa Kalinowskiego,
Jana ¸opuszaƒskiego, Janusza Korwina-Mikke, Andrzeja Leppera. Uwa˝a∏,
˝e do koƒca wrzeÊnia powinien zostaç wy∏oniony jeden kandydat prawicy,
który wygra∏by z obozem „zdrady narodowej”. „Moje kandydowanie w wyborach
ma na celu doprowadzenie do pojednania w ramach obozu patriotycznego i wystawienia najpóêniej do 25–30 wrzeÊnia jednego kandydata prawicy w wyborach, który wygra∏by z obozem zdrady narodowej”. Do obozu zdrady zaliczy∏: Aleksandra KwaÊniewskiego, Mariana Krzaklewskiego, Lecha Wa∏es´ i Andrzeja
Olechowskiego. Wed∏ug niego w „obozie patriotycznym”, poza nim samym,
znajdowali si´ m.in.: Jaros∏aw Kalinowski, Andrzej Lepper, Jan ¸opuszaƒski, Tadeusz Wilecki i Dariusz Grabowski. „Mam nadziej´, ˝e do koƒca wrzeÊnia nastàpi wÊród nich otrzeêwienie i na liÊcie znajdzie si´ jeden kandydat naszej
strony”. Czas pokaza∏, ˝e otrzeêwienie nie nastàpi∏o.
Mieczys∏aw Pawlak
10 sierpnia Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Mieczys∏awa Pawlaka i Krystyny Stanis∏awy Górniak.
Mieczys∏aw Pawlak jest przewodniczàcym PSL-Miko∏ajczykowskiego, magistrem ekonomii rolniczej i mechanizacji rolniczej SGGW, przewodniczy∏
te˝ Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Mi´sa. W sierpniu na konferencji
prasowej, zorganizowanej wspólnie z Bogus∏awem Rybickim, mówi∏, i˝ „Polska p´k∏a na dwie cz´Êci, sà teraz patrioci i zdrajcy. Musi powstaç i powstanie blok
patriotyczno-ludowo-narodowy, a sprawy narodowe wygrajà”.
Krystyna Górniak
Krystyna Górniak ma wy˝sze wykszta∏cenie i nie nale˝y do ˝adnego
ugrupowania politycznego, by∏a radnà warszawskiej gminy Centrum. Jak sama twierdzi∏a, jednym z jej najwa˝niejszych atutów jest bezpartyjnoÊç. Kampani´ przed wyborami prezydenckimi rozpocz´∏a w ¸osiowie w województwie opolskim, zaÊ jej mottem przewodnim uczyni∏a has∏o: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.
Zbigniew Weso∏owski
Kiedy 14 sierpnia up∏ywa∏ ustawowy termin zg∏aszania komitetów wyborczych do Paƒstwowej Komisji Wyborczej, dokumenty z∏o˝y∏ jeszcze komitet Zbigniewa Weso∏owskiego ze Szczecina.
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16 sierpnia Paƒstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a jego komitet
wyborczy. „Kandydat na kandydata” prowadzi∏ w Szczecinie w∏asnà firm´
i okreÊla∏ siebie jako kandydata apolitycznego. Jednak sytuujàc si´ na scenie politycznej, powiedzia∏: „najbli˝ej mi do Dariusza Grabowskiego i KPN-Ojczyzna”. W po∏owie sierpnia zwo∏a∏ konferencj´ prasowà przy pomniku
Armii Krajowej na ul. Wiejskiej w Warszawie i wyjaÊni∏, ˝e wybra∏ to miejsce, bowiem w jego komitecie wyborczym „jest bardzo wielu by∏ych ˝o∏nierzy
AK i on sam czuje si´ zwiàzany z jej tradycjà. W Szczecinie mamy patriotów,
którzy poprosili mnie, aby konferencja odby∏a si´ w miejscu zwiàzanym z Armià
Krajowà”.

2. Kandydaci, którzy rozpocz´li kampani´, ale ich komitety wyborcze
nie zosta∏y zarejestrowane.
Rejestracja komitetów wyborczych by∏a pierwszym etapem selekcji „kandydatów na kandydatów”. Nie wszyscy, którzy deklarowali ch´ç wzi´cia udzia∏u w wyborach prezydenckich, zdo∏ali zebraç 1000 podpisów wymagane przy
rejestracji komitetu. I mimo buƒczucznych zapowiedzi kilku ch´tnych straci∏o szans´ na obj´cie najwy˝szego urz´du w paƒstwie w 2000 roku.
W ich gronie znalaz∏ si´ m.in. Kazimierz Âwitoƒ, znany opinii publicznej jako samozwaƒczy obroƒca krzy˝y na oÊwi´cimskim ˚wirowisku. Og∏osi∏, ˝e wystartuje w wyborach prezydenckich i nawet oficjalnie rozpoczà∏ na
tym˝e ˚wirowisku kampani´, ale nie przedstawi∏ komitetu wyborczego. Na
rynku w Katowicach zaparkowa∏ poloneza z przyczepà (w której mieszka∏ na
˚wirowisku, gdy broni∏ krzy˝y) i przez kilka dni zbiera∏ podpisy. Zainteresowanie mieszkaƒców Katowic nie by∏o du˝e i obroƒca krzy˝y zebra∏ ich zaledwie kilka. „Nie wiem, ile mam ich w tej chwili, ale na pewno zarejestruj´ si´
w przysz∏ym tygodniu” – mówi∏ Âwitoƒ. Przyznawa∏, ˝e wprawdzie nie dysponuje funduszami na kampani´, ale: „OpatrznoÊç czuwa. Mo˝e uda si´ bez pieni´dzy”. Kazimierz Âwitoƒ og∏osi∏ te˝ has∏a swojej kampanii: „Polska musi byç
Polskà dla Polaków” oraz „Polski naród gospodarzem swojej ojczyzny”. Zaproponowa∏ równie˝ kilka rozwiàzaƒ, majàcych poprawiç sytuacj´ w kraju, np.: wyproszenie z kraju wszystkich pracujàcych w Polsce obcokrajowców (co ca∏kowicie zlikwiduje bezrobocie), wstrzymanie prywatyzacji, konfiskat´ mienia
„zdrajcom, aferzystom i przest´pcom gospodarczym”. Âwitoƒ zapewnia∏, ˝e gdy
zostanie prezydentem, to w OÊwi´cimiu b´dzie ustawionych tysiàce krzy˝y,
nie tylko na ˚wirowisku, ale tak˝e w ca∏ym obozie Auschwitz. „Gdyby ktoÊ
znalaz∏ si´ lepszy ode mnie i broni∏ krzy˝y na polskiej ziemi, to ja bym nie kandydowa∏. Nie ma takiego kandydata. Mam ogromne szanse, ma∏o tego – ja wiem, ˝e
wygram te wybory. Gdybym tak nie myÊla∏, to bym tego nie robi∏. Mo˝na si´ ze
mnie Êmiaç, ale ci, którzy si´ Êmiejà – sami si´ przekonajà”. Mimo ogromnej
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wiary w zwyci´stwo Kazimierz Âwitoƒ nie zdo∏a∏ do 14 sierpnia zarejestrowaç swojego komitetu wyborczego.
Inny kandydat, Adam Jag∏a, bezrobotny z Poznania, z∏o˝y∏ do PKW niekompletne dokumenty i zosta∏ zobowiàzany do ich uzupe∏nienia, czego nie
uczyni∏ i konsekwencji jego komitet równie˝ nie zdo∏a∏ si´ zarejestrowaç.
Naczelna Rada Ruchu Katolicko-Narodowego skierowa∏a apel do
Antoniego Macierewicza o kandydowanie na prezydenta RP. Ten zaÊ zapowiada∏, ˝e decyzj´ podejmie w ciàgu kilku tygodni. Nie zdecydowa∏ si´ jednak na kandydowanie. Mimo to by∏ jednym z bohaterów tej kampanii wyborczej, zeznajàc jako Êwiadek w procesie lustracyjnym by∏ego prezydenta
Lecha Wa∏esy.
Pod koniec lipca zbieranie podpisów, popierajàcych go jako kandydata
na prezydenta, rozpoczà∏ J. Izdebski lider Polskiej Partii Biednych ze S∏upska. W swym haÊle wyborczym og∏asza∏ „koniec papierowej demokracji”, deklarujàc równoczeÊnie walk´ z w∏adzami S∏upska i kraju.
Kandydatem Stronnictwa Demokratycznego w tych wyborach zosta∏ Jan
Klimek. Takà uchwa∏´ podj´li delegaci na majowej II Sesji XIX Kongresu
SD. Klimek nie wykluczy∏, ˝e jeÊli Stronnictwo nie b´dzie w stanie zebraç
wymaganej liczby podpisów, to wycofa swojà kandydatur´. Tak te˝ si´ sta∏o
i w konsekwencji Stronnictwo Demokratyczne udzieli∏o swego poparcia
Aleksandrowi KwaÊniewskiemu.

Etap drugi – do zarejestrowania kandydatów na prezydenta.
Zgodnie z ustawà ka˝dy komitet mia∏ dziesi´ç dni na zarejestrowanie
kandydata. Dok∏adnie do pó∏nocy 24 sierpnia komitety musia∏y dostarczyç
do PKW 100 tys. podpisów osób popierajàcych kandydata. Od tej liczby
PKW odejmowa∏a podpisy, które komitet do∏àczy∏ w fazie rejestrowania.
PKW sprawdza∏a, czy kandydat nie jest zbyt m∏ody, czy nie sk∏ama∏, podajàc swoje dane i czy korzysta z pe∏ni praw wyborczych33. Z odpowiednià
oprawà medialnà sztaby rozpocz´∏y sk∏adanie podpisów z poparciem dla swojego lidera.
18 sierpnia komitet wyborczy Andrzeja Leppera pierwszy z∏o˝y∏ w Paƒstwowej Komisji Wyborczej wymaganà do rejestracji kandydata liczb´ podpisów. Pe∏nomocnik komitetu lidera „Samoobrony” Henryk Dzido powiedzia∏, ˝e z∏o˝one zosta∏o ponad 107 tys. podpisów z poparciem. Andrzej
Lepper by∏ pierwszym kandydatem na prezydenta zarejestrowanym przez
PKW.
33

Tzn. czy sàdownie nie jest pozbawiony tych praw lub czy nie jest ubezw∏asnowolniony.
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22 sierpnia list´ podpisów wymaganych do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich, z∏o˝y∏ w Paƒstwowej Komisji Wyborczej komitet wyborczy Dariusza Grabowskiego. Przedstawiciele komitetu dostarczyli do PKW
ponad 124 tysiàce podpisów, umieszczonych na listach, które zosta∏y przyniesione w kartonach, oprawione w foliowe ok∏adki ze zdj´ciem kandydata.
Komitet z∏o˝y∏ te˝ dyplom doktorski Dariusza Grabowskiego.
Tego samego dnia listy z 317 tysiàcami podpisów pod kandydaturà
Jaros∏awa Kalinowskiego dostarczy∏ do PKW jego komitet wyborczy. Natomiast arkusze z prawie 146 tysiàcami podpisów z∏o˝y∏ komitet Janusza
Korwina-Mikkego. Pe∏nomocnik komitetu Kalinowskiego, Marek Sawicki, powiedzia∏, ˝e pod kandydaturà prezesa PSL podpisa∏o si´ oko∏o pó∏ miliona
osób. Zdaniem Sawickiego, liczba zgromadzonych podpisów Êwiadczy o skali poparcia dla kandydata. Sawicki doda∏, ˝e to pierwsza kampania, w której
„nie by∏o problemów ze zbieraniem podpisów”. Równie˝ pe∏nomocnik Janusza
Korwin-Mikke, Stanis∏aw Michalkiewicz, zapewnia∏, ˝e komitet kandydata
zgromadzi∏ wi´cej podpisów, ni˝ z∏o˝y∏ w PKW.
1.769.891 obywateli popar∏o kandydatur´ Aleksandra KwaÊniewskiego.
Listy z podpisami przywieziono ci´˝arówkà. Pod siedzibà SLD na ul. Rozbrat
kartony i reklamówki ∏adowa∏o do samochodu kilkunastu m∏odych ludzi
– cz∏onków komitetu i m∏odych sympatyków KwaÊniewskiego. Póêniej ubrani w niebiesko-bia∏o-czerwone kurtki przez kilkanaÊcie minut wnosili do siedziby PKW owe kartony i reklamówki (na tabliczkach mieli wypisanà liczb´ podpisów, które uda∏o si´ zebraç). Ryszard Kalisz wyjaÊni∏, ˝e kolory
kurtek zwolenników KwaÊniewskiego symbolizujà bia∏o-czerwonà flag´ Polski, a niebieski to kolor Aleksandra KwaÊniewskiego, kolor pokoju. Jako ostatni w obecnoÊci dziennikarzy swoje podpisy z poparciem dla Aleksandra KwaÊniewskiego z∏o˝yli cz∏onkowie jego sztabu wyborczego.
Robert Smoktunowicz, pe∏nomocnik komitetu Andrzeja Olechowskiego,
równie˝ z∏o˝y∏ listy z 130 tysiàcami podpisów potrzebnych do rejestracji kandydata na prezydenta. Pe∏nomocnik poinformowa∏, ˝e komitet Olechowskiego
zebra∏ wi´cej podpisów, ale 130 tys. zosta∏o wst´pnie zweryfikowane w komitecie jako prawid∏owe. List z podpisami, które zosta∏y przywiezione do
PKW przez cz∏onków komitetu, pilnowa∏a firma ochroniarska. „Taka jest w Polsce rutyna, ˝e wszystko trzeba chroniç” – wyjaÊnia∏ rzecznik Olechowskiego,
Maciej Jankowski.
Listy ze 115 tysiàcami podpisów i dokumenty potrzebne do rejestracji
kandydata na prezydenta z∏o˝y∏ w tym samym dniu komitet Lecha Wa∏´sy.
Pe∏nomocnik komitetu Marek Gumowski powiedzia∏, ˝e sztab wst´pnie zweryfikowa∏ z∏o˝one w PKW podpisy. „Musz´ przyznaç, ˝e zbieranie podpisów nie
by∏o ∏atwe. Cz´Êç ludzi chodzi bez dowodu osobistego i nie pami´ta numeru PESEL”.
Komitet Lecha Wa∏´sy musia∏ do∏àczyç do przedstawionych dokumentów
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dyplom mistrzowski by∏ego prezydenta potwierdzajàcy, ˝e jest on z zawodu
elektrykiem. O wpisanie w rubryce zawód: „elektryk” prosi∏ pe∏nomocnik komitetu, „bo ten zawód zna ca∏y Êwiat”.
Nast´pnego dnia ponad 200 tys. podpisów popierajàcych kandydatur´
Mariana Krzaklewskiego przedstawi∏ jego komitet wyborczy. Pe∏nomocnik
komitetu, Andrzej Szkaradek, stwierdzi∏, ˝e w czasie tej kampanii „nieco trudniej zbiera∏o si´ podpisy z uwagi na okres wakacyjny”. Komentujàc fakt, i˝ komitet Aleksandra KwaÊniewskiego zgromadzi∏ ponad 1,7 mln podpisów, szef
sztabu Krzaklewskiego, Wies∏aw Walendziak, podkreÊli∏, ˝e komitet lidera
AWS nie chcia∏ gromadziç „makulatury”, która b´dzie zalegaç w piwnicach
PKW, a jedynie zebraç wymaganà w ordynacji liczb´ podpisów. Walendziak
doda∏ te˝: „Dzisiaj Marian Krzaklewski koƒczy 50 lat i rozpoczyna nowe dobre
50 lat”.
Tego samego dnia podpisy chcia∏ z∏o˝yç komitet wyborczy gen. Tadeusza Wileckiego, jednak przekazanie dokumentów PKW prze∏o˝ono na dzieƒ
nast´pny. Otó˝ pe∏nomocnik komitetu, Bogus∏aw Kowalski, przywióz∏ listy
z 107 tysiàcami podpisów, liczàc na to, ˝e reszt´ (gdy˝ zebrano wi´cej) b´dzie mo˝na donieÊç nast´pnego dnia. Szef PKW, Ferdynand Rymarz, poinformowa∏ jednak przedstawicieli komitetu genera∏a, ˝e nie mo˝na przynosiç
podpisów „na raty”. Po prawie godzinnej naradzie przedstawiciele komitetu
Tadeusza Wileckiego postanowili nie sk∏adaç dokumentów i przynieÊç je nazajutrz. Bogus∏aw Kowalski poinformowa∏, ˝e najbardziej skutecznà metodà
zbierania podpisów by∏o chodzenie „od drzwi do drzwi”.
22 sierpnia listy z 106 tysiacami podpisów i dokumenty potrzebne do rejestracji kandydata z∏o˝y∏ komitet wyborczy Bogdana Paw∏owskiego. Komitet
ten reprezentowa∏a Katarzyna Galasiƒska-Paw∏owska, bowiem dotychczasowy
pe∏nomocnik, Leszek Bubel, zrezygnowa∏ z tej funkcji. Leszek Bubel og∏asza∏ w kwietniu, i˝ sam b´dzie ubiega∏ si´ o urzàd prezydenta jako kandydat
Polskiej Partii Narodowej, jednak ostatecznie popar∏ B. Paw∏owskiego. Bubel
by∏ jednym z liderów Polskiej Partii Przyjació∏ Piwa i z jej listy wszed∏ do Sejmu I kadencji. W 1995 roku startowa∏ w wyborach i zdoby∏ 0,04% g∏osów.
Nast´pnego dnia komitet wyborczy Jana ¸opuszaƒskiego z∏o˝y∏ w Paƒstwowej Komisji Wyborczej listy z ponad 175 tysi´cami podpisów osób popierajàcych jego kandydatur´. Pe∏nomocnik komitetu, Mariusz Grabowski,
powiedzia∏, ˝e „podpisy by∏y zbierane spontanicznie przez ludzi w ca∏ej Polsce”.
Równie˝ Komitet Wyborczy Tadeusza Wileckiego z∏o˝y∏ 137 tysi´cy podpisów potrzebnych do zarejestrowania kandydata na prezydenta. „Warto by∏o czekaç. Wszyscy, którzy zbierali podpisy, zas∏u˝yli na to, ˝eby je z∏o˝yç w PKW”
– mówi∏ Bogus∏aw Kowalski.
Na trzy godziny przed up∏ywem terminu w Paƒstwowej Komisji Wyborczej nieco ponad 100 tys. podpisów potrzebnych do rejestracji z∏o˝y∏ komi263

tet kandydata na prezydenta Jana Olszewskiego. Pe∏nomocnik komitetu,
Stanis∏aw Gogacz, powiedzia∏, ˝e zebrano 104 tys. podpisów. „Od poczàtku
nastawialiÊmy si´, ˝e wykorzystamy na zbieranie podpisów ca∏y mo˝liwy czas”.
Równie˝ 24 sierpnia 107 tys. podpisów z∏o˝y∏ komitet Piotra Ikonowicza.
„Niemal do ostatniej chwili czekaliÊmy na nap∏ywajàce podpisy” – powiedzia∏ pe∏nomocnik komitetu Ikonowicza, Janusz Rolicki, który przyby∏ do PKW ok.
godz. 23.00.
Dzieƒ póêniej oficjalnie zarejestrowano ju˝ kilku kandydatów na prezydenta: Jaros∏awa Kalinowskiego, Andrzeja Leppera, Dariusza Grabowskiego,
Janusza Korwin-Mikke, Aleksandra KwaÊniewskiego. 28 sierpnia Paƒstwowa
Komisja Wyborcza zarejestrowa∏a kolejnych 5 kandydatów: Mariana
Krzaklewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Lecha Wa∏´s´, Tadeusza Wileckiego
i Bogdana Paw∏owskiego.
Ostatecznie okaza∏o si´, ˝e trzynastu kandydatów zebra∏o 100 tys. podpisów i mogà oni konkurowaç o najwy˝szy urzàd w paƒstwie. Paƒstwowa
Komisja Wyborcza oficjalnie zakoƒczy∏a rejestracj´ kandydatów na prezydenta. Zostali nimi: Dariusz Grabowski, Piotr Ikonowicz, Jaros∏aw Kalinowski,
Janusz Korwin-Mikke, Marian Krzaklewski, Andrzej Olechowski, Jan
Olszewski, Bogdan Paw∏owski, Lech Wa∏´sa, Tadeusz Wilecki, Andrzej Lepper,
Aleksander KwaÊniewski i Jan ¸opuszaƒski.
Z tà chwilà faktycznie rozpocz´∏a si´ kampania wyborcza w 2000 r.

And˝elika Ward´ga

CAMPAIGN BEFORE CAMPAIGN
The political scene leading to the official commencement of the
presidential campaign, the particular stages in the preparations for the election
fight, the behaviour of politicians running for the highest post in the country
– the events leading to the registration of candidates by the National Election
Commission are the topic of this analysis.
On the basis of statements of the candidates and “candidates for
candidates” for the presidency in 2000, the following characteristic elements
of the pre-election period can be discerned:
• the announcement of the strategy and chief course of the prepared
election campaign,
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• the method of selecting a candidate to run in the election,
• the determination of motifs behind the decision to stand for the election,
• the presentation to the public of own assessments of pre-election polls
and public-opinion surveys.
Additionally, an important variable in the description of the election
campaign is its time framework and particular stages determined by the
official and non-official elections calendar.
The article deals with “candidates to become candidates”, who in effect
did not manage to obtain registration as candidates for president, but managed
to register their election committees, as well as those who not only expressed
their intentions to run in the elections, but also began collecting signatures
of their potential voters. It also deals with those whose declaration of
campaigning readiness marked also the end of their campaign, as they never
took up any other steps in this respect, or never managed to take them up
– in other words, with all those who a few months before the start of the
elections declared to be running in them. And finally, it refers to the
registration of “13” candidates by the National Election Commission, which
marked not only the beginning, but also the end of a certain period.

äÄåèÄçàü èÖêÖÑ äÄåèÄçàÖâ, àãà èêÖÑÇõÅéêçéÖ
çÄèêüÜÖçàÖ åìëäìãéÇ
èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒˆÂÌ‡ ÔÂÂ‰ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ
Í‡ÏÔ‡ÌËË. ÓÚ‰ÂÎÌ˚Â ˝Ú‡Ô˚ ÔÓ„ÓÚÓ‚ÍË Í ‚˚·ÓÌÓÏÛ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌË˛, ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ÔÓÎËÚËÍÓ‚
ÔÂÚÂÌ‰Û˛˘Ëı Ì‡ ‚˚Ò¯ËÈ ÔÓÒÚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â – ÒÓ·˚ÚËﬂ, ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Â„ËÒÚ‡ˆËË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ äÓÏËÒÒËË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡.
ëÒ˚Î‡ﬂÒ¸ Ì‡ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËﬂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ë «Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚» Ì‡
ÔÓÒÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‚ 2999 „. ÏÓÊÌÓ ‡ÁÎË˜ËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡:
• Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ë „Î‡‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏÓÈ ‚˚·ÓÌÓÈ
Í‡ÏÔ‡ÌËË
• ÒÔÓÒÓ· ÔÓﬂ‚ÎÂÌËﬂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡
• ‚˚ﬂÒÌÂÌËÂ ÏÓÚË‚Ó‚ ÔËÌﬂÚËﬂ Â¯ÂÌËﬂ Ó ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡ÌËË
• ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı ÂÈÚËÌ„Ó‚,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËﬂ
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ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚‡ÊÌÓÈ ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ ‚ ÓÔËÒ˚‚‡ÌËË Í‡ÏÔ‡ÌËË ﬂ‚ÎﬂÂ˛ÚÒﬂ
ÂÂ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â „‡ÌËˆ˚ Ë ÓÚ‰ÂÎÌ˚Â ˝Ú‡Ô˚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï
Ë ÌÂÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚˚·ÓÌ˚ÏË Í‡ÎÂÌ‰‡ﬂÏË,Ç ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÁÏ˚¯ÎﬂÂÚÒﬂ Ó ÚÂı
«Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ı ‚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚», ÍÓÚÓ˚Â Ô‡‚‰‡. çÂ ÒÏÓ„ÎË Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ
Í‡Í Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ Ì‡ ÔÂÁËÁË‰ÂÌÚ‡, ÌÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓË ‚˚·ÓÌ˚Â ÍÓÏËÚÂÚ˚,
Ó ÚÂı. äÓÚÓ˚Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‡ÁËÎË ÊÂÎ‡ÌËÂ ·‡ÎÎÓÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ, ÌÓ Ë Ì‡˜‡ÎË
Ò·Ó ÔÓÔËÒÂÈ. Ä Ú‡ÍÊÂ Ó ÚÂı, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÁÌ‡ÌËÂ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Í ‚˚·Ó‡Ï
ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÍÓÌˆÓÏ Í‡ÏÔ‡ÌËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌËÍ‡ÍËı ‰Û„Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
ÔÂ‰ÔËÌﬂÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ (ÎË·Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˚ ÌÂ ÛÒÔÂÎË ÔÂ‰ÔËÌﬂÚ¸ Í‡ÍËı-·˚ ÚÓ
ÌË ·˚ÎÓ ‡ÍˆËÈ) – Ó‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏÓ ‚ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒﬂˆÂ‚ ÔÂÂ‰
‚˚·Ó‡ÏË ‰ÂÍÎ‡ËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÌËı. Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Â„ËÒÚ‡ˆËﬂ «13» Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ äÓÏËÒÒËË
·˚ÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎÓÏ, ÌÓ Ë ÍÓÌˆÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡.
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