
 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 115 - 

 
Piotr L. WILCZYŃSKI 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie    

 
 

RYWALIZACJA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI Z 
PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ W LATACH 2011-20191   

 
 
 

Celem opracowania jest analiza zmian w poparciu uzyskanym przez 
kandydatów dwóch głównych polskich partii politycznych, Prawo i 
Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, w wyborach parlamentarnych w 
latach 2011-2019, w poszczególnych okręgach wyborczych. Geografia wyborcza 
pozwala na takie przedstawienie wyników poszczególnych ugrupowań,  które 
ujawnia wpływ, jaki na zmiany wyników miały sukcesy lokalnych przywódców 
poszczególnych partii. Analizę przeprowadzono dla poszczególnych 
województw uszeregowanych w kolejności alfabetycznej. Wnioski z analizy 
wydają się bardzo użyteczne, gdyż zawierają wiele wskazówek przydatnych w 
procesie kształtowania okręgowych list wyborczych. Ponadto pokazują one 
które decyzje podjęte w trakcie kampanii wyborczej przez poszczególne 
komitety wyborcze okazały się trafne, a które nie służyły osiągnięciu dobrego 
wyniku w wyborach. W poniższym zestawieniu zawarto liczebność okręgów 
wyborczych w poszczególnych województwach oraz ilości mandatów 
przypadających na poszczególne okręgi (tab. 1). 
 
Tab. 1.  Liczba mandatów przypadających na poszczególne województwa 

Województwo Okręgi Mandaty Województwo Okręgi Mandaty 

dolnośląskie 3 34 podkarpackie 2 26 

kujawsko-pomorskie 2 25 podlaskie 1 14 

Lubelskie 2 27 pomorskie 2 26 

Lubuskie 1 12 śląskie 6 55 

Łódzkie 3 31 świętokrzyskie 1 16 

małopolskie 4 41 warmińsko-mazurskie 2 18 

mazowieckie 5 63 wielkopolskie 4 40 

Opolskie 1 12 zachodniopomorskie 2 20 

Źródło: PKW 

 
 

                                                 
1 Analiza ta jest uzupełnieniem artykułu autora, który znajduje się w tym numerze Przeglądu 

Geopolitycznego (przyp. red.). 
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Dolnośląskie 
 Województwo dolnośląskie składa się z trzech okręgów: legnickiego, 
wałbrzyskiego oraz wrocławskiego. W 2011 roku w okręgu legnickim 
zdecydowanym liderem był Grzegorz Schetyna, obecny przewodniczący PO, a 
jego partia przegrała z PiS jedynie w powiatach polkowickim i lubińskim, gdzie 
wygrał Adam Lipiński. Platformę wspomogły wtedy Ewa Drozd, która uzyskała 
lepszy wynik od G. Schetyny w powiecie głogowskim, oraz Iwona Krawczyk, 
która uzyskała od niego lepszy wynik w powiecie kamiennogórskim. Tej 
pierwszej udało się dzięki temu uzyskać mandat. W okręgu wałbrzyskim w 2011 
roku największe poparcie uzyskała Iwona Mrzygłocka z PO. Partia ta wygrała 
we wszystkich powiatach. Mrzygłocka wygrała w powiatach wałbrzyskim i 
świdnickim, drugi Jakub Szulc wygrał w kłodzkim, a liderem w dzierżoniowskim 
był Tomasz Smolarz. W powiecie ząbkowickim wygrał Jerzy Organiściak, lecz 
nie uzyskał on mandatu. W okręgu wrocławskim w roku 2011 wygrał Bogdan 
Zdrojewski z PO. Również w tym okręgu we wszystkich powiatach dominowała 
PO. Zdrojewski okazał się niekwestionowanym liderem w większości powiatów, 
jedynie w wołowskim pokonał go Jarosław Charłampowicz, który uzyskał 
mandat, oraz w strzelińskim, gdzie wygrał Norbert Raba, lecz ten jednak 
uzbierał za mało głosów by wejść do ław sejmowych (Tab. 2a). 
 
Tab. 2a. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy 
(liczba głosów w tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

1. Legnica 27,7 (4) 13,3 (2) 11,6 (1) 5,2 (0) 39,7 (5) G. Schetyna (PO) – 67,  
A. Lipiński (PiS) – 25, 
E. Drozd (PO) – 14, 

2. Wałbrzych 24,0 (2) 8,9 (0) 12,8 (1) 6,1 (0) 45,4 (5) I. Mrzygłocka (PO) - 32,  
J. Szulc (PO) – 17, 
T. Smolarz (PO) – 10, 

3. Wrocław 25,6 (4) 5,4 (0) 9,6 (1) 4,4 (0) 50,5 (9) B. Zdrojewski (PO) – 150, 
J. Charłampowicz (PO) – 8, 

Źródło: PKW 

 
Wyniki wyborów w województwie dolnośląskim w 2015 roku były już bardzo 
odmienne. W okręgu legnickim PO wygrało już jedynie w dwóch powiatach i 
Jeleniej Górze. Przyczyną tej zmiany może być to, że nie startował już z tego 
okręgu G. Schetyna. PO uzyskała cztery mandaty. Lecz tam gdzie odsetek 
głosów był najwyższy – w powiecie kamiennogórskim, gdzie liderką lokalną jest 
Iwona Krawczyk, było znów ich za mało, by uzyskała mandat. W Jeleniej 
Górze, oraz w powiecie jeleniogórskim również nie wygrał lider listy PO, choć 
ostatecznie dostał mandat. Lepszy wynik tam uzyskała Zofia Czernow, 
wygrywając z kandydatami PiS. Najwięcej głosów uzyskała wcześniej 
wspomniana Ewa Drozd z Głogowa, choć nie była liderem listy i nie wygrała z 
PiS w swoim powiecie. Poza trzema wspomnianymi powiatami, gdzie wygrała 
PO, wszędzie w okręgu legnickim zaczęło przeważać PiS, uzyskując najwięcej 
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mandatów. Liderem listy PiS ponownie był A. Lipiński, który nie miał jednak 
zdecydowanej przewagi. W wielu powiatach wygrali lokalni liderzy z dalszych 
miejsc na liście i trzech z nich uzyskało mandaty. W powiecie lubińskim i 
polkowickim, gdzie poprzednio Lipiński był liderem, wygrał Krzysztof Kubów. 
W głogowskim liderem okazał się Wojciech Zubowski. W powiecie jaworskim 
zaś wygrała Elżbieta Witek. Poza tym Jerzy Stachyra z powiatu zgorzeleckiego 
oraz Wiesław Ogrodnik z bolesławieckiego również pokonali Lipińskiego, 
jednak uzyskali za mało głosów w całym okręgu na mandaty dla siebie. W 
okręgu wałbrzyskim niewielką przewagę utrzymała PO, dzięki uzyskaniu bardzo 
dobrego wyniku w stolicy okręgu i w powiecie wałbrzyskim przez będącego na 
pozycji pierwszej Tomasza Siemoniaka. Iwona Mrzygłocka, dotychczasowa 
liderka, uzyskała również dobry wynik i miejsce w Sejmie. W pozostałych 
powiatach wygrało PiS, gdzie liderem listy był Michał Dworczyk. Ustąpił on 
drugiej na liście Annie Zalewskiej w powiecie świdnickim. Okręg wrocławski nie 
był już prowadzony przez Bogdana Zdrojewskiego, co może być przyczyną 
utraty przez PO wszystkich powiatów oprócz samego Wrocławia, gdzie wygrała 
pierwsza na liście Alicja Chybicka. Elektorat w pozostałych powiatach okręgu 
głosował przeważnie na PiS, choć ta przewaga nie była zbyt duża. Dużą zasługę 
w wygranej mieli lokalni liderzy, gdyż numer 1. na liście – Mirosława 
Stachowiak-Różecka wygrała tylko w powiecie wrocławskim i średzkim. W 
dwóch powiatach wygrała również Beata Kempa, tj. w oleśnickim i trzebnickim. 
Mandat otrzymał również Jacek Świat, który okazał się mieć spore poparcie w 
powiecie górowskim. Kolejnym liderem lokalnym, lepszym od nr 1 na liście, 
został w powiecie strzelińskim Mariusz Jędrysek, a w milickim Piotr Babiarz. 
Powiat oławski okazał się zdominowany przez Zdzisława Brezdenia, lecz 
zabrakło mu głosów by uzyskać mandat. To samo spotkało zwycięzcę z powiatu 
wołowskiego – Łukasza Ciołka (Tab. 2b). 
 
Tab. 2b. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy  
(liczba głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz ‘15 Nowoczesna 

1. Legnica 35,7 (6) 25,2 (4) 3,9 
(0) 

10,4 (0) 9,6 (1) 7,1 (1) A. Lipiński (PiS) – 26, 
E. Witek (PiS) – 22, 
K. Kubów (PiS) – 14, 
W. Zubowski (PiS) – 11, 
Z. Czernow (PO) – 10, 

2. Wałbrzych 31,1 (3) 32,6 
(4) 

3,2 
(0) 

8,8 (0) 8,8 (1) 6,6 (0) T. Siemoniak (PO) – 31, 
M. Dworczyk (PiS) – 25, 
A. Zalewska (PiS) – 22, 

3. Wrocław 31,2 (6) 30,5 (5) 2,6 
(0) 

6,1 (0) 8,7 (1) 10,6 (2) A. Chybicka (PO) – 62, 
M. Stachowiak-Różecka 
(PiS) – 41, 
B. Kempa (PiS) – 30, 
J. Świat (PiS) – 17, 
M. Jędrysek (PiS) – 14, 
P. Babiarz (PiS) – 13, 

Źródło: PKW 
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 W 2019 roku mapa wyborcza województwa nie zmieniła się wiele. PO 
utrzymało się w okolicach Jeleniej Góry, w Wałbrzychu i Wrocławiu. W okręgu 
legnickim dla PO najlepszy wynik uzyskała ponownie Zofia Czernow pomimo 
nie posiadania pierwszego miejsca na liście. Wygrała ona z PiS w Jeleniej Górze 
oraz w powiecie jeleniogórskim. W pozostałych powiatach okręgu legnickiego 
wygrał PiS, lecz co ciekawe, wieloletni lider PiS w okręgu, Adam Lipiński, zaczął 
ustępować Elżbiecie Witek oraz innym lokalnym liderom. Pani Witek wygrała w 
Legnicy i czterech innych powiatach. Kubów i Zubowski ponownie wybrani 
zostali w swoich okręgach, zaś Marzena Machałek pokonała PO w powiecie 
kamiennogórskim i zgorzeleckim, co wydaje się dziwne z uwagi na geograficzne 
oddalenie obu powiatów. W okręgu wałbrzyskim PO straciła przewagę na rzecz 
PiS, choć w samym powiecie wałbrzyskim wygrała dzięki liderowi listy – 
Tomaszowi Siemoniakowi. W pozostałych powiatach przewagę PiS 
przypieczętowywał Michał Dworczyk, będący pierwszy na liście, za wyjątkiem 
powiatu ząbkowickiego gdzie uległ swojemu koledze Marcinowi Gwoździowi. Z 
kolei w okręgu wrocławskim PiS utrzymało niewielką przewagę. PO wygrało w 
samym Wrocławiu, gdzie liderem na liście był G. Schetyna. Liderka PiS, 
Mirosława Stachowiak-Różecka znacznie poprawiła swój wynik i w większości 
powiatów okręgu wygrała, zostawiając Zdzisławowi Brezdeniowi, któremu 
zabrakło głosów by dostać się do Sejmu, powiat oławski. Z liderów lokalnych, 
którzy w poprzedniej kadencji byli w parlamencie z ramienia PiS z okręgu 
wrocławskiego pozostał jedynie Jacek Świat (tab. 2c; ryc. 1). 
 
Tab. 2c. Podział mandatów w woj. dolnośląskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

1. Legnica 42,4 
(6) 

25,0 
(3) 

7,2 
(1) 

16,4 
(2) 

5,8 (0) E. Witek (PiS) – 46,2, 
A. Lipiński (PiS) – 33,3, 
K. Kubów (PiS) – 23,8, 
M. Machałek (PiS) – 22,5, 
Z. Czernow (PO) – 15,8, 
W. Zubowski (PiS) – 12,9, 

2. Wałbrzych 40,5 
(4) 

32,1 
(3) 

7,2 
(0) 

12,3 
(1) 

5,4 (0) M. Dworczyk (PiS) – 58,4, 
T. Siemoniak (PO) – 45,4, 
M. Gwóźdź (PiS) – 8,0, 

3. Wrocław 34,7 
(5) 

32,8 
(5) 

6,5 
(1) 

15,4 
(2) 

7,4 (1) M. Stachowiak-Różecka 
(PiS) – 91,2, 
G. Schetyna (PO) – 66,8, 
Z. Brezdeń (PiS) – 6,3, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 1. Zmiany liderów politycznych w woj. dolnośląskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Kujawsko-pomorskie 
Województwo kujawsko-pomorskie podzielone jest na dwa okręgi 

wyborcze z siedzibami w Bydgoszczy i Toruniu. W wyborach w 2011 roku w 
obu okręgach wygrała PO zdobywając po 6 mandatów. W okręgu bydgoskim 
we wszystkich powiatach wygrał Radosław Sikorski, późniejszy minister, za 
wyjątkiem trzech powiatów gdzie triumfowali liderzy lokalni. W 
inowrocławskim zwyciężył Krzysztof Brejza, w sępoleńskim Iwona Kozłowska, 
a w tucholskim Jarosław Kotulski. Wszystkim lokalnym liderom udało się też 
zdobyć mandaty. W okręgu toruńskim rywalizacja między PO i PiS była bardziej 
zacięta w terenie. Ostatecznie tylko trzy powiaty zostały przekonane do 
głosowania na PiS: golubsko-dobrzyński, gdzie wygrał lider listy Jan 
Ardanowski, rypiński ze Zbigniewem Girzyńskim na czele oraz radziejowski, 
gdzie lokalnym liderem był Łukasz Zbonikowski. Wszyscy trzej uzyskali 
mandaty, lecz toruńska jedynka PiS był dopiero trzeci. Pierwszy na liście PO, 
Tomasz Lenz, wygrał zdecydowanie w Toruniu i okolicach. W Grudziądzu i 
powiecie wygrał Janusz Dzięcioł, zaś we Włocławku i powiecie Domicela 
Kopaczewska. Dostali się oni do Sejmu, lecz to nie wszyscy, którzy ówcześnie 
wypracowali dla PO dobry wynik. W powiecie chełmińskim Lenz ustąpił Beacie 
Krzemińskiej, w brodnickim Zbigniewowi Sosze, w lipnowskim Piotrowi 
Wojciechowskiemu, a w aleksandrowskim Lotfiemu Mansourowi. Widać, że jest 
to okręg gdzie trudno być liderem zarówno dla PiS jak i PO, a lokalnie mają 
znaczenie poszczególni działacze (tab. 3a). 
 
Tab. 3a. Podział mandatów w woj. kujawsko-pomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

4. Bydgoszcz 21,9 
(3) 

10,3 
(1) 

12,1 (1) 8,3 
(1) 

43,2 
(6) 

R. Sikorski (PO) – 91,7, 
K. Brejza (PO) – 12,6, 
J. Kotulski (PO) – 5,9, 
I. Kozłowska (PO) – 4,7, 

5. Toruń 25,9 
(4) 

10,0 
(1) 

10,7 (1) 9,5 
(1) 

40,0 
(6) 

T. Lenz (PO) – 29,0, 
Z. Girzyński (PiS) – 24,9, 
Ł. Zbonikowski (PiS) – 17,3, 
D. Kopaczewska (PO) – 17,0, 
J. Ardanowski (PiS) – 14,8, 
J. Dzięcioł (PO) – 13,9, 

Źródło: PKW 

 
 W kolejnych wyborach zdecydowaną przewagę uzyskało PiS. PO 
obroniła się jedynie w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w okręgu 4, a także w 
Grudziądzu i Toruniu w okręgu 5. Liderem listy PO w bydgoskim w tym czasie 
nie był już Radosław Sikorski lecz Zbigniew Pawłowicz, który zdobył mandat w 
Bydgoszczy i powiecie. Zwycięzcą w okręgu okazał się Tomasz Latos, który 
przekonał elektorat i pokonał wszystkich lokalnych liderów PiS. W okręgu 
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toruńskim Tomasz Lenz nie został liderem listy PO a mimo to wygrał w 
Toruniu z kandydatami PiS. Słaba jedynka PO nie wygrała w żadnym z 
powiatów, mimo że ostatecznie kandydat ten uzyskał mandat. Wynik PO był 
wypracowany również przez ostatniego na liście Tomasza Szymańskiego. Obaj 
przywódcy polityczni PO nagrodzeni zostali mandatami poselskimi. Co 
interesujące, również lider listy PiS nie wygrał nigdzie samodzielnie. Jan 
Ardanowski, będący poprzednio liderem, startował z piątego miejsca i to on 
uzyskał najwięcej głosów. Ponadto w poszczególnych powiatach zwyciężyli 
lokalni działacze, choć wśród nich tylko Joanna Borowiak z Włocławka uzyskała 
mandat. Kandydat PiS z powiatu radziejowskiego, który kandydował w 
poprzednich wyborach uległ w 2015 popularności Grzegorza Piaseckiego. W 
powiecie rypińskim, gdzie poprzednio wygrał Girzyński, ale w 2015 nie 
kandydował, wygrała Monika Kalinowska. Lista pozostałych liderów PiS w 
regionie jest następująca: powiat grudziądzki – Marzenna Drab; brodnicki – Jan 
Kowalski; aleksandrowski – Ryszard Borowski; włocławski – Stanisław 
Budzyński. Wszyscy pokonali jedynkę ze swojej listy w swoim powiecie. Różnica 
między okręgiem bydgoskim i toruńskim pokazuje, że nieopłacalne jest 
importowanie na listy ludzi z zewnątrz, a wniosek może się nasunąć taki, iż 
wszyscy na liście powinni pochodzić z danego okręgu. Gdy lider listy jest 
lokalny, potrafi zdobyć cały okręg, jak to widać w okręgu bydgoskim, gdzie w 
2015 wygrały „jedynki”. Gdy lider jest z zewnątrz, przegrywa on z lokalnymi 
liderami, a często przyczynia się do pogorszenia ogólnego wyniku partii (tab. 3a). 
 
Tab. 3b: Podział mandatów w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

4. Bydgoszcz 30,2 
(5) 

29,6 
(4) 

6,1 
(1) 

10,0 (0) 7,8 (1) 7,3 (1) T. Latos (PiS) – 40,3, 
Z. Pawłowicz (PO) – 
32,5, 

5. Toruń 33,6 
(6) 

25,8 
(4) 

6,7 
(1) 

10,8 (0) 8,3 (1) 6,5 (1) T. Lenz (PO) – 21,3, 
J. Ardanowski (PiS) – 
18,4, 
T. Szymański (PO) – 
10,4, 
J. Borowiak (PiS) – 8,3 

Źródło: PKW 

 
 Wyniki ostatnich wyborów pokazały zwiększenie elektoratu zarówno PiS 
i PO względem poprzednich wyborów. W obu okręgach przewagę utrzymał PiS. 
W bydgoskim PO liderem był obcy, ale rolę lokalnego przywódcy partii 
skutecznie przejął miejscowy działacz Paweł Olszewski, który zastąpił 
poprzednika i pokonał PiS. W pozostałych powiatach niepodzielnie karty 
rozdawał lider PiS w okręgu, Tomasz Latos. Okręg toruński również 
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zdominowany był przez elektorat PiS, jednak PO utrzymało się w samym 
Toruniu. Wygrał tam Arkadiusz Myrcha, który pokonał PiS i lidera PO Tomasza 
Lenza, który utracił sporo elektoratu względem poprzednich wyborów. Na 
pozostałym obszarze bardzo umocnił się lider PiS Jan Ardanowski. Spośród 
lokalnych liderów wyprzedziła go jedynie Joanna Borowiak z Włocławka w 
swoim mieście (tab. 3c; ryc. 2). 
 
Tab. 3c. Podział mandatów w woj. kujawsko pomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

4. Bydgoszcz 36,4 
(5) 

31,0 
(4) 

9,0 (1) 15,2 
(2) 

7,0 (0) T. Latos (PiS) – 60,1, 
P. Olszewski (PO) – 36,8, 

5. Toruń 40,4 
(6) 

26,4 
(4) 

10,9 
(1) 

14,8 
(2) 

6,3 (0) J. Ardanowski (PiS) – 76,3, 
A. Myrcha (PO) – 32,4, 
J. Borowiak (PiS) – 15,2, 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 2. Zmiany liderów politycznych w woj. kujawsko-pomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Lubelskie 
 W okręgu lubelskim, gdzie wcześniej przewagę miała PO, już w 2011 
wygrało PiS (zarówno w Lublinie jak i w powiecie lubelskim). Stało się to za 
sprawą lokalnego lidera PiS, Lecha Sprawki, który nie tylko przekonał elektorat 
do głosowania na PiS ale również wyprzedził kandydata z początku listy. 
Wygrana PiS nad PO w Lublinie była zaledwie o 43 głosy, czyli setne procenta. 
W poszczególnych powiatach gdzie partii tej było już łatwiej, również wygrywali 
lokalni liderzy PiS: w powiecie puławskim i lubartowskim zwyciężyła Małgorzata 
Sadurska, w ryckim Jarosław Żaczek (i tym dwojgu również udało się uzyskać 
mandaty), w janowskim Ryszard Majkowski, w Kraśnickim Jarosław Stawiarski, 
w opolskim Tomasz Solis, w łukowskim Krzysztof Głuchowski, w łęczyńskim 
Lech Tor. „Jedynka” na liście PiS – Elżbieta Kruk wygrała jedynie w powiecie 
świdnickim. W okręgu chełmskim z kolei, również PiS nie ustąpił miejsca żadnej 
innej partii, jednak pierwsza na liście Beata Mazurek wygrała jedynie w Chełmie 
i w powiecie chełmskim, skąd pochodzi. W pozostałych częściach okręgu 
wygrali liderzy lokalni PiS. Najwięcej głosów uzyskał działacz z Zamościa 
Sławomir Zawiślak wygrywając w zamojskim, hrubieszowskim i tomaszowskim. 
Mandaty poselskie zdobyli także Adam Abramowicz, który wygrał w Białej 
Podlaskiej, Piotr Szeliga z biłgorajskiego, oraz Jerzy Rębek z radzyńskiego. Inni 
lokalni liderzy PiS mimo wygranej w swoich rejonach nie otrzymali mandatów, a 
byli to Jerzy Szwaj z parczewskiego, Mariusz Zańko z włodawskiego i Henryk 
Młynarczyk z krasnystawskiego (tab. 4a). 

W 2015 roku PiS powiększył swój elektorat o prawie 10% i wygrał w 
każdym mieście i powiecie Lubelszczyzny. Zmieniły się tylko nazwiska liderów. 
Liderka PiS w okręgu lubelskim wyprzedziła tym razem Lecha Sprawkę i 
okazała się bardziej popularna w Lublinie i okolicach, lecz oddała pole w 
powiecie świdnickim Arturowi Soboniowi, który wygrał również w łęczyńskim. 
Z drugiej strony okazała się bardziej popularna w powiecie opolskim i  
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Tab. 4a. Podział mandatów w woj. lubelskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

6. Lublin 38,6 
(6) 

6,5 (1) 11,8 (2) 12,5 
(2) 

25,2 
(4) 

E. Kruk (PiS) – 30,0, 
L. Sprawka (PiS) – 23,8, 
M. Sadurska (PiS) – 15,9, 
J. Żaczek (PiS) – 11,3, 

7. Chełm 39,0 
(5) 

7,7 (1) 12,0 (1) 18,2 
(2) 

19,8 
(3) 

S. Zawiślak (PiS) – 24,5, 
B. Mazurek (PiS) – 22,2, 
A. Abramowicz (PiS) – 12,7, 
P. Szeliga (PiS) – 8,2, 
J. Rębek (PiS) – 7,5, 

Źródło: PKW 

 
lubartowskim. W powiecie janowskim wygrał Jerzy Bielecki, w kraśnickim 
ponownie Jarosław Stawiarski, w puławskim Sadurska nie kandydowała i jej 
miejsce zajął Krzysztof Szulowski, w ryckim Żaczek też nie kandydował i tam 
liderem został Adam Kałaska, któremu jednak zabrakło głosów by uzyskać 
mandat, a w łukowskim ponownie wygrał Głuchowski. W okręgu chełmskim 
wielkich zmian w 2015 roku nie było. W Chełmie i powiecie chełmskim 
ponownie wygrała Beata Mazurek, lecz tym razem jako „jedynka” zdobyła 
więcej głosów niż Sławomir Zawiślak, który ponownie wygrał w Zamościu, 
powiecie zamojskim i hrubieszowskim, lecz został wyprzedzony w powiecie 
tomaszowskim przez Tomasza Zielińskiego. Adam Abramowicz ponownie 
wygrał w Białej Podlaskiej, lecz powiat przejął działacz z Międzyrzeca 
Podlaskiego Marcin Duszek. Powiat biłgorajski po Szelidze przejął Piotr 
Olszówka, gdzie zwyciężył, zaś powiat krasnystawski przejęła Teresa Hałas. 
Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci uzyskali mandaty oprócz Zielińskiego. 
Oprócz niego liderami którzy nie dostali mandatów byli Robert Mazurek z 
powiatu radzyńskiego, Jerzy Szwaj z parczewskiego i Wiesław Holaczuk z 
włodawskiego (tab. 4b). 
 W tegorocznych wyborach ponownie w obu okręgach wygrało PiS. W 
okręgu lubelskim mimo zwiększenia się elektoratu PiS stracił jeden mandat, co 
stało się możliwe na skutek zastosowania metody d’Hondta. Elżbietę Kruk 
zastąpił na pierwszym miejscu na listach Sylwester Tułajew, lecz przegrał on w 
każdym powiecie z liderami lokalnymi. W Lublinie, powiecie lubelskim, 
lubartowskim i opolskim elektorat faworyzował drugiego na liście Przemysława 
Czarnka, który skutecznie zastąpił poprzedniczkę. Artur Soboń ponownie 
wygrał w powiatach świdnickim i łęczyńskim, Jerzy Bielecki w janowskim, 
Krzysztof Szulowski w puławskim, skąd uzyskali tyle głosów, by dostać mandaty 
poselskie. Podobnie jak w poprzednich wyborach w powiecie ryckim wygrał 
Adam Kałaska lecz zabrakło to dla uzyskania mandatu. Ciekawa sytuacja w PiS 
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Tab. 4b. Podział mandatów w woj. lubelskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

6. Lublin 47,6 
(10) 

16,6 
(3) 

7,7 
(1) 

6,0 (0) 9,3 (1) 4,5 (0) E. Kruk (PiS) – 43,3, 
A. Soboń (PiS) – 16,6, 
J. Stawiarski (PiS) – 15,8, 
K. Głuchowski (PiS) – 9,9, 
K. Szulowski (PiS) – 9,0. 
J. Bielecki (PiS) – 8,5, 

7. Chełm 48,0 
(8) 

12,3 
(2) 

11,4 
(1) 

7,1 (0) 10,5 
(1) 

3,7 (0) B. Mazurek (PiS) – 30,4, 
S. Zawiślak (PiS) – 25,2, 
M. Duszek (PiS) – 12,8, 
A. Abramowicz (PiS) – 
10,5, 
P. Olszówka (PiS) – 8,2, 
T. Hałas (PiS) – 6,4, 

Źródło: PKW 

 
nastąpiła w powiecie łukowskim, gdzie dotychczasowy lider znalazł konkurenta 
w osobie Sławomira Skwarka, który przejął jego mandat. Nową postacią jest też 
Kazimierz Choma, który dostał mandat wygrywając w powiecie kraśnickim, 
gdzie dotychczasowy lider nie kandydował. Ciekawa zmiana nastąpiła w okręgu 
chełmskim, gdzie nie kandydowała już na posła dotychczasowa liderka PiS. 
Zastąpił ją Jacek Sasin i wygrał w większości powiatów, niekiedy wygrywając z 
lokalnymi przywódcami PiS, którzy też byli na listach. Z dawnych liderów 
przetrwali tylko Sławomir Zawiślak, który wygrał w powiecie zamojskim i 
Tomasz Zieliński z powiatu tomaszowskiego. W Białej Podlaskiej Abramowicza, 
który już nie kandydował, zastąpił Dariusz Stefaniuk. Wszyscy wymienieni 
uzyskali mandaty (Tab. 4c; ryc. 3). 
  
Tab. 4c: Podział mandatów w woj. lubelskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

6. Lublin 55,4 
(9) 

19,3 
(3) 

9,1 
(1) 

7,8 (1) 7,1 (1) P. Czarnek (PiS) – 87,3, 
A. Soboń (PiS) – 28,4, 
S. Skwarek (PiS) – 15,5, 
K. Choma (PiS) – 13,8, 
J. Bielecki (PiS) – 10,3, 
K. Szulowski (PiS) – 9,8, 

7. Chełm 59,5 
(8) 

14,8 
(2) 

11,9 
(1) 

6,8 (1) 5,8 (0) J. Sasin (PiS) – 91,2, 
S. Zawiślak (PiS) – 24,3, 
D. Stefaniuk (PiS) – 15,7, 
T. Zieliński (PiS) – 10,2, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 3. Zmiany liderów politycznych w woj. lubelskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Lubuskie 
W okręgu zielonogórskim w 2011 roku zwycięstwo odniosła PO (tab. 

5a). Specyfika województwa lubuskiego jest taka, że w zasadzie jest tam dwóch 
liderów, po jednym na Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. W owym czasie 
pierwsza na liście była Bożenna Bukiewicz z Zielonej Góry, a dwójką znany 
Stefan Niesiołowski. Oprócz nich lokalnymi liderami byli Klaudiusz Balcerzak z 
powiatu wschowskiego, Bożena Sławiak z sulęcińskiego, Krystyna Sibińska z 
Gorzowa Wielkopolskiego i Witold Pahl ze strzelecko-drezdeneckiego. Spośród 
wymienionych jedynie Balcerzak nie dostał mandatu. PiS w 2011 roku w 
lubuskim zajmował drugie miejsca we wszystkich powiatach. 
 
Tab. 5a. Podział mandatów w woj. lubuskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

8. Zielona 
Góra 

21,7 
(3) 

10,3 
(1) 

11,7 (1) 7,7 (1) 44,8 
(6) 

B. Bukiewicz (PO) – 38,0, 
S. Niesiołowski (PO) – 37,0, 
K. Sibińska (PO) – 8,8, 
W. Pahl (PO) – 7,2, 
B. Sławiak (PO) – 6,7, 

Źródło: PKW 

 
 W kolejnych wyborach PiS już wygrał z PO, ale tylko różnicą 201 
głosów, a powiatami obie partie się podzieliły. Okazało się, jak duże znaczenie 
mogą mieć rozwinięte struktury terenowe. W PO Stefan Niesiołowski tym 
razem był pierwszy na liście, a Bożenna Bukiewicz druga. Niesiołowski wygrał 
w powiecie strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, zaś Bukiewicz w Zielonej 
Górze i powiecie. Krystyna Sibińska, jak poprzednio, zdobyła zaufanie Gorzowa 
Wielkopolskiego. Do grona posłów PO dołączyła nowa liderka lokalna z 
powiatu sulęcińskiego Katarzyna Osos. PiS również posiadał dwa główne centra 
polityczne. Zdobywaniem w 2015 roku zaufania wyborców Zielonej Góry i 
okolic zajął się wpisany na pierwsze miejsce Marek Ast. Wygrał on w czterech 
powiatach południowej połowy województwa, ustąpił jedynie w jednym 
powiecie lokalnemu kandydatowi z Żar, Jerzemu Maternie. Na drugiej pozycji 
wpisana była Elżbieta Rafalska, która dała radę pokonać PO w dwóch 
powiatach północnej części województwa i zdobyła więcej głosów od Asta (tab. 
5b). 
 W wyborach 2019 roku wygrał PiS, lecz również nieznacznie. W PO 
porażkę wizerunkową odniósł Stefan Niesiołowski nie kandydując w wyborach. 
Osoba będąca pierwszą na liście nie wygrała w żadnym z powiatów, natomiast 
Waldemar Sługocki, będący drugi i reprezentujący zielonogórskie PO, po tym 
jak Bukiewicz nie kandydowała, zdobył mandat i wygrał w Zielonej Górze. Nie 
zawiodła również w Gorzowie po raz trzeci Krystyna Sibińska. Trzecim liderem 
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Tab. 5b.  Podział mandatów w woj. lubuskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy  
(liczba głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

8. Zielona 
Góra 

28,3 
(5) 

28,2 
(5) 

5,1 
(0) 

10,0 (0) 8,7 (1) 10,0 (1) S. Niesiołowski (PO) – 
29,3, 
B. Bukiewicz (PO) – 
25,7, 
E. Rafalska (PiS) – 22,9, 
M. Ast (PiS) – 17,5, 
J. Materna (PiS) – 15,1, 
K. Sibińska (PO) – 6,9, 
K. Osos (PO) – 5,7, 

Źródło: PKW 

 
który wygrał z PiS na swoim terenie był Marcin Jabłoński, lecz liczba głosów 
okazała się niewystarczająca do zdobycia mandatu. Po stronie PiS ponownie 
wygrał Ast, będący pierwszy na liście, choć oddał pole Jerzemu Maternie w 
powiecie zielonogórskim, bo z kolei wyprzedził go w powiecie żarskim, gdzie 
poprzednio Materna wygrał. W północnej części województwa wygrał z PO w 
większości powiatów Władysław Dajczak, nowy lider PiS w Gorzowie 
Wielkopolskim. W powiecie krośnieńskim gdzie PiS przeważyło nieznacznie 
wygrał lokalny przedstawiciel Jacek Kurzępa, lecz nie miał wystarczającej liczby 
głosów, by zdobyć mandat (tab. 5c; ryc. 4). 
  
Tab. 5c: Podział mandatów w woj. lubuskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

8. Zielona 
Góra 

34,3 
(4) 

31,3 
(4) 

11,6 
(1) 

15,6 
(2) 

7,2 (1) M. Ast (PiS) – 36,1, 
W. Sługocki (PO) – 29,6, 
W. Dajczak (PiS) – 27,4, 
J. Materna (PiS) – 22,7, 
K. Sibińska (PO) – 16,1, 

Źródło: PKW 
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Ryc. 4: Zmiany liderów politycznych w woj. lubuskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
 
 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 130 - 

Łódzkie 
W 2011 roku w okręgu łódzkim wygrała PO. Największy udział w tym 

zwycięstwie miał Krzysztof Kwiatkowski, który startował z trzeciego miejsca i 
pokonał PiS oraz pierwszego Cezarego Grabarczyka, uzyskując od niego ponad 
dwukrotnie więcej głosów. W PiS najsilniejszym kandydatem okazał się pierwszy 
na liście Witold Waszczykowski, który wygrał w powiecie brzezińskim. W obu 
pozostałych okręgach województwa łódzkiego już w 2011 wygrał PiS. W okręgu 
piotrkowskim najbardziej znany jest pierwszy na liście Antoni Macierewicz, 
który w 2011 roku zwyciężył w większości powiatów. Ustąpił PO jedynie w 
samym Piotrkowie Trybunalskim, gdzie wygrał Andrzej Czapla, lecz miał za 
mało głosów by dostać mandat, i w Skierniewicach gdzie wygrała Dorota 
Rutkowska. Liderka list PO w okręgu piotrkowskim, Elżbieta Radziszewska, 
mimo że nie wygrała w żadnym z powiatów, ostatecznie weszła do parlamentu. 
Jej słaby wynik jednak odbił się na PO w okręgu piotrkowskim. Oprócz 
Macierewicza, w powiecie radomszczańskim wygrał Krzysztof Maciejewski, a w 
opoczyńskim Robert Telus, kandydaci z dalszych miejsc, liderzy lokalni. 
Pierwszemu jednak zabrakło głosów do uzyskania mandatu. Okręg sieradzki ma 
inną specyfikę niż poprzednie, gdyż brakuje w nim większego miasta, będącego 
ośrodkiem wpływów politycznych. W tym okręgu w każdym powiecie wygrał 
ktoś inny. Pierwszym na liście PO był Andrzej Biernat, który wygrał w powiecie 
pabianickim. PO wygrało także w powiecie zduńskowolskim (Beata 
Jarosławska) i zgierskim (Agnieszka Hanajczyk). Jarosławskiej nie udało się 
jednak zdobyć mandatu. Z kolei pierwszym na liście PiS był Grzegorz Schreiber, 
który zwyciężył w powiecie wieruszowskim, lecz w pozostałych był w tyle za 
lokalnymi liderami. Lokalni liderzy PiS, którzy dostali mandat to Marek 
Matuszewski (pow. łęczycki), Tadeusz Woźniak (kutnowski) i Piotr Polak 
(poddębicki). Liderzy PiS, którzy zwyciężyli w swoich powiatach, ale nie dostali 
 
Tab. 6a.  Podział mandatów w woj. łódzkim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

9. Łódź 25,0 
(3) 

9,7 (1) 10,8 (1) 2,7 
(0) 

47,4 
(5) 

K. Kwiatkowski (PO) – 68,8, 
W. Waszczykowski (PiS) – 36,8, 

10. Piotrków 
Trybunalski 

39,6 
(4) 

9,2 (1) 8,8 (1) 13,3 
(1) 

25,6 
(2) 

A. Macierewicz (PiS) – 41,9, 
R. Telus (PiS) – 11,3, 
D. Rutkowska (PO) – 10,3, 

11. Sieradz 32,1 
(5) 

8,8 (1) 10,5 (1) 12,5 
(1) 

31,4 
(4) 

A. Biernat (PO) – 25,7, 
G. Schreiber (PiS) – 17,8, 
A. Hanajczyk (PO) – 16,5, 
M. Matuszewski (PiS) – 16,2, 
P. Polak (PiS) – 9,0, 
T. Woźniak (PiS) – 9,0, 

Źródło: PKW 
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mandatu w okręgu sieradzkim w 2011 roku to Beata Mateusiak-Pielucha (pow. 
pajęczański), Wojciech Zarzycki (wieluński), Krystyna Grabicka (sieradzki), 
Grażyna Czyżak (łaski) i Marcin Kosiorek (łowicki) (tab. 6a).  

Wybory w 2015 roku w województwie łódzkim wykazały wzrost 
poparcia dla PiS kosztem PO, które mimo to utrzymało większość w Łodzi. W 
okręgu łódzkim pierwszym na liście był Włodzimierz Nykiel, jednak najlepszy 
wynik osiągnął lider poprzednich wyborów Cezary Grabarczyk, być może 
dlatego, że nie kandydował tym razem Kwiatkowski. W powiatach podmiejskich 
wygrał Piotr Gliński, wpisany jako pierwszy na liście PiS. W okręgu 
piotrkowskim, we wszystkich powiatach wygrało PiS. W czterech z nich 
zwyciężył znany Antoni Macierewicz, zaś lokalnie wygrali i otrzymali mandaty 
Grzegorz Wojciechowski (pow. rawski), Robert Telus (opoczyński) i Anna 
Milczanowska (radomszczański), która pokonała dotychczasowego lidera 
lokalnego Maciejewskiego. Oprócz wymienionych wygrali z PO w swoich 
miastach liderzy PiS z Piotrkowa Tryb. Grzegorz Lorek, oraz ze Skierniewic 
Leszek Trębski, jednak uzbierali za mało głosów by dostać mandaty. W okręgu 
sieradzkim w 2015 roku również we wszystkich powiatach wygrało PiS. 
Pierwszym na liście był Witold Waszczykowski, który w poprzednich wyborach 
startował w okręgu łódzkim, a poprzedni lider listy, Grzegorz Schreiber, 
zapisany został na drugiej pozycji. Pierwszy zwyciężył w kilku powiatach i  
 
Tab. 6b. Podział mandatów w woj. łódzkim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

9. Łódź 29,9 
(4) 

31,3 
(4) 

2,7 
(0) 

10,5 (0) 7,2 (1) 9,0 (1) P. Gliński (PiS) – 41,7 
C. Grabarczyk (PO) – 
26,6 

10. Piotrków 
Trybunalski 

46,9 
(6) 

15,5 
(2) 

7,5 
(0) 

7,5 (0) 10,1 
(1) 

5,6 (0) A. Macierewicz (PiS) – 
34,0 
G. Wojciechowski (PiS) 
– 21,2 
R.Telus (PiS) – 18,7 
A. Milczanowska (PiS) – 
11,6 

11. Sieradz 39,9 
(7) 

21,2 
(3) 

7,9 
(1) 

8,2 (0) 8,9 (1) 5,3 (0) W. Waszczykowski (PiS) 
– 32,9 
P. Polak (PiS) – 16,6 
G. Schreiber (PiS) – 
15,9 
M. Matuszewski (PiS) – 
13,9 
B. Mateusiak-Pielucha 
(PiS) – 12,1 
T. Woźniak (PiS) – 11,0 

Źródło: PKW 
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otrzymał najwięcej głosów oddanych na listę. Drugi wygrał w powiecie 
zduńskowolskim. Ponownie wygrali w swoich okolicach również wcześniej 
wspomniani posłowie: Polak, Matuszewski i Woźniak. Tym razem udało się 
dostać mandat liderce z powiatu pajęczańskiego – Beacie Mateusiak-Pielusze. 
Paweł Rychlik wygrał w Wieluniu ale  nie otrzymał mandatu ze względu na zbyt 
małą liczbę głosów (tab. 6b). 
 Wyniki wyborów w 2019 roku utrzymały kandydatów PiS w 
niezmienionej liczbie w okręgach województwa łódzkiego. Poparcie dla PO 
również się utrzymało, mimo utraty przewagi w okręgu łódzkim, gdzie duża 
część elektoratu poparła SLD. W okręgu łódzkim PO wygrało w Łodzi, gdzie 
najwyższy wynik uzyskał Tomasz Zimoch, pierwszy na liście partii. Ani 
Grabarczyk, ani Kwiatkowski, którzy wygrywali tu poprzednio, nie startowali. W 
powiecie łódzkim wschodnim wygrał kandydat PiS, Waldemar Buda, a w 
brzezińskim Roman Sasin, którzy okazali się lepsi od „jedynki” na liście - P. 
Glińskiego. Sasinowi jednakże nie udało się uzyskać mandatu. W okręgu 
piotrkowskim we wszystkich powiatach wygrał PiS. Tradycyjnie pierwsze 
miejsce na liście miał słynny Antoni Macierewicz, jednak jego zwolenników 
znacznie ubyło po ostatniej kadencji i nie wygrał w żadnym z powiatów 
pomimo pierwszej pozycji. Jego miejsce zajęli lokalni działacze. Ponownie 
mandaty uzyskali Grzegorz Wojciechowski, Robert Telus i Anna Milczanowska, 
którzy wygrali w swoich powiatach. Tym razem udało się w Piotrkowie 
Trybunalskim i powiecie piotrkowskim wygrać Grzegorzowi Lorkowi oraz 
zdobyć mandat. Nowym posłem została także Małgorzata Janowska, działaczka 
PiS z Bełchatowa. Ewa Wenderowska wygrała w powiecie tomaszowskim, a  
 
Tab. 6c. Podział mandatów w woj. łódzkim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

9. Łódź 35,8 
(4) 

32,9 
(4) 

6,6 
(0) 

20,1 
(2) 

4,5 (0) W. Buda (PiS) – 50,1 
T. Zimoch (PO) – 47,6 

10. Piotrków 
Trybunalski 

56,2 
(6) 

15,6 
(1) 

10,4 
(1) 

10,9 
(1) 

6,8 (0) R. Telus (PiS) – 27,2 
G. Wojciechowski – 25,6 
A. Milczanowska (PiS) – 20,4 
G. Lorek (PiS) – 18,2 
M. Janowska (PiS) – 11,6 

11. Sieradz 49,8 
(7) 

20,5 
(3) 

10,3 
(1) 

12,0 
(1) 

5,9 (0) J. Lichocka (PiS) – 45,8 
P. Polak (PiS) – 34,1 
P. Rychlik (PiS) – 25,2 
T. Woźniak (PiS) – 17,9 
M. Matuszewski (PiS) – 13,4 
B. Mateusiak-Pielucha (PiS) – 
13,0 

Źródło: PKW 
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Paweł Sałek ponownie wykazał się poparciem w Skierniewicach i wygrał też w 
otaczającym powiecie ziemskim. Tych dwoje kandydatów jednakże nie zdołało 
zdobyć mandatów. Warto wspomnieć również, że liderem na liście PO w okręgu 
piotrkowskim był Cezary Grabarczyk, który wcześniej startował w Łodzi, 
niemniej jednak nie pomógł on pokonać PiS w żadnym z powiatów okręgu. W 
okręgu sieradzkim we wszystkich powiatach wygrał PiS, gdzie pierwsza na liście 
była Joanna Lichocka. Wygrała ona w pięciu powiatach. Piotr Polak przekonał 
do siebie elektorat w powiatach sieradzkim, poddębickim i wieruszowskim 
wykazując duży wzrost poparcia. Również liderzy w innych powiatach, którzy 
wygrywali w 2015 roku, uzyskali ponownie mandaty (tab. 6c; ryc. 5). 
 
Ryc. 5. Zmiany liderów politycznych w woj. łódzkim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
 
Małopolskie  

W 2011 roku województwo było zdominowane przez duopol PO-PiS. 
Jako jedyne spoza tego układu mandat uzyskało PSL. W okręgu oświęcimskim 
wygrał PiS. Na czele listy stała wtedy Beata Szydło, która wygrała w powiatach 
wadowickim i suskim. W myślenickim wygrał Marek Łatas. PO była tam 
niewiele słabsza. W powiecie oświęcimskim zwyciężył lider listy Paweł Graś, a w 
powiecie chrzanowskim Tadeusz Arkit. Cała czwórka dostała się do Sejmu. W 
okręgu krakowskim wygrała PO, gdzie na czele listy stał Ireneusz Raś. Jednakże 
zwycięzcą w Krakowie okazał się Jarosław Gowin, który w następnych latach 
stworzył własne ugrupowanie i związał je w sojuszu z PiS. Dla PO zwycięstwo 
w powiecie olkuskim dała lokalna liderka Lidia Gądek. PiS  wygrało w powiecie 
krakowskim i miechowskim, a jego listę otwierał Andrzej Duda, przyszły 
prezydent Polski. W okręgu nowosądeckim wszystkie powiaty poparły 
kandydatów PiS. Na czele listy stał Arkadiusz Mularczyk, który wygrał w 
Nowym Sączu i powiecie sądeckim. Do Sejmu weszli także lokalni liderzy: 
Edward Siarka (pow nowotarski), Wiesław Janczyk (limanowski) i Barbara 
Bartuś (gorlicki). W powiecie tatrzańskim wygrał Leszek Dorula, lecz zabrakło 
mu głosów by zdobyć mandat. W okręgu tarnowskim PO wygrało jedynie w 
powiecie wielickim, lecz lokalna liderka, Elżbieta Achinger, nie zdołała uzyskać 
mandatu. Lider listy PiS, Włodzimierz Bernacki wygrał jedynie w powiecie 
proszowickim. Powiaty brzeski i bocheński głosowały raczej na Edwarda 
Czesaka, a Tarnów z powiatem na Józefa Rojka. W powiecie dąbrowskim 
wygrał Robert Kędzielawa, lecz zabrakło mu głosów by uzyskać mandat (tab. 
7a). 
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Tab. 7a. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

12. 
Oświęcim 

38,1 
(4) 

6,9 (0) 8,8 (0) 5,9 
(0) 

35,8 
(4) 

B. Szydło (PiS) – 43,6 
P. Graś (PO) – 37,0 
M. Łatas (PiS) – 12,5 
T. Arkit (PO) – 12,5 

13. 
Kraków 

30,9 
(5) 

5,4 (0) 8,9 (0) 4,5 
(0) 

44,4 
(8) 

A. Duda (PiS) – 80,0 
J. Gowin (PO) – 62,6 
L. Gądek (PO) – 7,2 

14. Nowy 
Sącz 

51,5 
(7) 

4,2 (0) 4,8 (0) 6,9 
(0) 

27,9 
(3) 

A. Mularczyk (PiS) – 45,8 
B. Bartuś (PiS) – 14,6 
W. Janczyk (PiS) – 14,0 
E. Siarka (PiS) – 13,3 

15. 
Tarnów 

43,8 
(5) 

5,4 (0) 6,6 (0) 10,0 
(1) 

29,7 
(3) 

E. Czesak (PiS) – 18,8 
W. Bernacki (PiS) – 18,7 
J. Rojek (PiS) – 16,0 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku w województwie małopolskim PiS umocnił swoją pozycję 
wygrywając we wszystkich powiatach. Poparcie dla PO zdecydowanie spadło. W 
okręgu oświęcimskim we wszystkich powiatach wygrała Beata Szydło, 
zdobywając ponad 1/3 wszystkich głosów. Duży sukces odniosła Małgorzata 
Wassermann, krakowska liderka PiS, która pokonała Jarosława Gowina i 
kandydatów PO w okręgu krakowskim. W powiecie olkuskim jedynie Jacek 
Osuch ją wyprzedził. W okręgu nowosądeckim nic się nie zmieniło poza 
zwycięzcą w powiecie tatrzańskim, gdzie Dorulę zmienił Jan Piczura, lecz i ten 
nie zdobył mandatu. Arkadiusz Mularczyk nie był już na czele listy, lecz nadal 
utrzymał poparcie wyborców w swojej okolicy. W okręgu tarnowskim ponownie 
Bernacki był na czele listy i znów wygrał jedynie w powiecie proszowickim. W 
powiecie wielickim PO pokonała Urszula Rusecka. W powiatach brzeskim i 
bocheńskim, gdy nie kandydował Czesak, pozycję lokalnych liderów przejęli 
odpowiednio Józefa Szczurek-Żelazko i Bogdan Kosturkiewicz, któremu jednak 
zabrakło głosów by dostać mandat. Porażkę odniósł byli lider tarnowskiego PiS, 
który przegrał z konkurentami Michałem Wojtkiewiczem i Kazimierzem 
Koprowskim (tylko pierwszy dostał mandat). W powiecie dąbrowskim 
Kądzielawę, który nie kandydował zastąpił Wiesław Krajewski zdobywając 
mandat (tab. 7b). 

Wybory w roku 2019 umocniły jeszcze bardziej małopolski PiS. 
Jednakże również PO powiększyło swój elektorat względem roku 2015, 
szczególnie w Krakowie. Jedną z przyczyn mogło być nie kandydowanie  Beaty 
Szydło. W poszczególnych powiatach przy braku charyzmatycznego przywódcy 
wygrali lokalni liderzy: w oświęcimskim i myślenickim Rafał Bochenek, w 
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Tab. 7b. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

12. 
Oświęcim 

49,0 
(5) 

20,4 
(2) 

3,0 
(0) 

5,3 (0) 8,7 (1) 5,8 (0) B. Szydło (PiS) – 96,1 

13. 
Kraków 

38,6 
(7) 

24,6 
(5) 

2,7(
0) 

6,4 (0) 7,3 (1) 9,7 (1) M. Wassermann (PiS) – 
81,4 
J. Osuch (PiS) – 10,2 

14. Nowy 
Sącz 

60,6 
(8) 

13,9 
(1) 

4,2 
(0) 

2,6 (0) 7,8 (1) 3,7 (0) A. Mularczyk (PiS) – 
36,9 
B. Bartuś (PiS) – 20,7 
W. Janczyk (PiS) – 16,3 
E. Siarka (PiS) – 13,9 

15. 
Tarnów 

52,0 
(6) 

14,7 
(1) 

8,1 
(1) 

3,4 (0) 9,6 (1) 4,5 (0) W. Bernacki (PiS) – 27,7 
U. Rusecka (PiS) – 17,0 
J. Szczurek-Żelazko 
(PiS) – 15,6 
M. Wojtkiewicz (PiS) – 
13,2 
W. Krajewski (PiS) – 
13,0 

Źródło: PKW 

 
chrzanowskim – Krzysztof Kozik, w wadowickim – Filip Kaczyński, a w suskim 
Sławomir Hajos. Ten ostatni jednak nie zdołał zdobyć mandatu. W okręgu 
krakowskim doszło tylko do jednej zmiany. Paweł Kowal, były lider 
ugrupowania Polska Jest Najważniejsza (PJN) otrzymał w Krakowie pierwsze 
miejsce na liście PO i wygrał z PiS. Wassermann i Osuch utrzymali mandaty z 
ramienia PiS. W okręgu nowosądeckim na czele listy znów był Arkadiusz 
Mularczyk i wygrał u siebie w Nowym Sączu i powiecie sądeckim, ale także 
pokonał lokalnych liderów w powiatach tatrzańskim i limanowskim. Edward 
Siarka i Barbara Bartuś wygrali w swoich powiatach i utrzymali mandaty. 
Niewiele zmian nastąpiło w okręgu tarnowskim względem wyborów z 2015 
roku. Nowym liderem za Bernackiego została Anna Pieczarka. Wygrała ona w 
Tarnowie i okolicach przejmując mandaty dotychczasowych lokalnych działaczy 
z tego rejonu. Powiat proszowicki przypadł Norbertowi Kaczmarczykowi, 
wielicki Urszuli Ruseckiej, bocheński Stanisławowi Bukowcowi, brzeski Józefie 
Szczurek-Żelazko, a dąbrowski Wiesławowi Krajewskiemu. Wszyscy wymienieni 
uzyskali mandaty (tab. 7c; ryc. 6). 
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Tab. 7c. Podział mandatów w woj. małopolskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

12. 
Oświęcim 

53,5 
(6) 

23,0 
(2) 

7,9 
(0) 

8,5 (0) 7,1 (0) R. Bochenek (PiS) – 46,8 
F. Kaczyński (PiS) – 14,7 
K. Kozik (PiS) – 12,5 

13. 
Kraków 

39,6 
(6) 

30,5 
(4) 

7,3 
(1) 

13,0 
(2) 

8,0 (1) M. Wassermann  (PiS) – 
140,7 
P. Kowal (PO) – 76,7 
J. Osuch (PiS) – 12,1 

14. Nowy 
Sącz 

65,8 
(8) 

13,8 
(1) 

7,3 
(1) 

6,1 (0) 6,9 (0) A. Mularczyk (PiS) – 72,7 
B. Bartuś (PiS) – 23,5 
E. Siarka (PiS) – 21,6 

15. 
Tarnów 

59,6 
(7) 

14,0 
(1) 

13,3 
(1) 

5,9 (0) 7,1 (0) A. Pieczarka (PiS) – 75,2 
J. Szczurek-Żelazko (PiS) – 
25,3 
U. Rusecka  (PiS) – 18,3 
S. Bukowiec (PiS) – 12,4 
N. Kaczmarczyk (PiS) – 12,2 
W. Krajewski (PiS) – 16,7 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 6. Zmiany liderów politycznych w woj. małopolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Mazowieckie 

W 2011 roku PO wygrała w okręgach pruszkowskim i w Warszawie, zaś 
PiS w pozostałych, co świadczy o istniejącym już wówczas duopolu. W 
niektórych rejonach dość silną pozycję zachowywało PSL. W okręgu płockim 
liderką listy PO była wtedy znana Julia Pitera. Nie zdobyła ona jednak 
popularności wśród wyborców, a w Płocku wygrała Elżbieta Gapińska, zaś w 
powiecie żyrardowskim Beata Rusinowska, lokalne działaczki. Pierwszej udało 
się zdobyć mandat. PiS wygrało w większości powiatów. Lista miała na czele 
szefa płockiego PiS Wojciecha Jasińskiego, który wygrał w trzech powiatach. 
Lokalnie na zwycięstwo zapracowali lokalni liderzy PiS, z których dwóch 
uzyskało mandaty: Maciej Małecki z powiatu sochaczewskiego i Robert 
Kołakowski z ciechanowskiego. Marian Pagórek wygrał w gostynińskim, Ilona 
Klejnowska w żuromińskim, Tomasz Chodubski w mławskim, a Tomasz 
Osowski w przasnyskim, jednak tym osobom zabrakło głosów do zdobycia 
mandatu w 2011 roku. Z kolei w okręgu radomskim w owym roku we 
wszystkich powiatach i w Radomiu wygrało PiS. Marek Suski był wtedy liderem 
listy i wygrał w powiecie grójeckim. Liderką PO była późniejsza premier Ewa 
Kopacz, lecz odniosła porażkę przegrywając ze Zbigniewem Kuźmiukiem w 
Radomiu. Zdobył on dla PiS najwięcej głosów w okręgu pomimo znajdowania 
się na dalszej pozycji na liście. Oprócz Radomia wygrał także w powiatach 
przysuskim, radomskim, zwoleńskim i lipnowskim. Do parlamentu dostał się 
również zwycięzca z powiatu białobrzeskiego Dariusz Bąk. Dwojgu lokalnych 
liderów zabrakło głosów do uzyskania mandatów mimo wygranych w swoich 
powiatach: Agnieszce Górskiej w pow. szydłowieckim i Martinowi Bożkowi w 
kozienickim. Również w okręgu siedleckim wygrało PiS we wszystkich 
powiatach. Liderką listy została Krystyna Pawłowicz, która wygrała w powiecie 
wyszkowskim. Więcej głosów zdobył Krzysztof Tchórzewski, działacz PiS z 
Siedlec, który wygrał również w powiecie siedleckim, sokołowskim i łosickim. 
Nieco mniej głosów otrzymał szef ostrołęckiego PiS, Arkadiusz Czartoryski, 
który wygrał w Ostrołęce i powiecie, oraz w makowskim. Do parlamentu weszli 
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jeszcze Grzegorz Woźniak lokalny lider z powiatu garwolińskigo i Henryk 
Kowalczyk z pułtuskiego. Trzem pozostałym: Teresie Wargockiej z mińskiego, 
Marii Koc z węgrowskiego i Zbigniewowi Chrupkowi z ostrowskiego, zabrakło 
głosów by pozyskać mandat. W Warszawie największy pojedynek w Polsce 
odbył się pomiędzy Donaldem Tuskiem, premierem i szefem PO, a Jarosławem 
Kaczyńskim przewodniczącym PiS. Wygrał Tusk uzyskując niespełna 375 
tysięcy głosów. Kaczyński otrzymał ich wtedy nieco ponad 202 tysiące. W 
okręgu okalającym Warszawę przeważyło PO, jednak Andrzej Halicki, lider listy, 
ustąpił Dariuszowi Rosatiemu, który wygrał w pięciu zachodnich powiatach, i 
Zenonowi Durce z powiatu nowodworskiego. PiS wygrało w dwóch 
wschodnich powiatach dzięki Mariuszowi Błaszczakowi i Jackowi Sasinowi. 
Wszyscy czterej weszli do parlamentu (tab. 8a). 
 
Tab. 8a. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

16. Płock 33,7 
(4) 

7,5 (0) 8,4 (1) 18,7 
(2) 

28,4 
(3) 

W. Jasiński (PiS) – 26,1 
E. Gapińska (PO) – 10,8 
M. Małecki (PiS) – 9,8 
R. Kołakowski (PiS) – 9,3 

17. Radom 40,1 
(4) 

7,7 (0) 8,5 (1) 14,1 
(1) 

26,0 
(3) 

Z. Kuźmiuk (PiS) – 29,2 
M. Suski (PiS) – 17,2 
D. Bąk (PiS) – 10,2 

18. Siedlce 40,9 
(5) 

7,1 (1) 6,9 (1) 17,9 
(2) 

22,5 
(3) 

K. Tchórzewski (PiS) – 22,8 
K. Pawłowicz (PiS) – 20,7 
A. Czartoryski (PiS) – 17,5 
H. Kowalczyk (PiS) – 13,7 
G. Woźniak (PiS) – 8,5 

19. 
Warszawa 

27,3 
(6) 

7,7 (1) 10,9 (2) 1,7 
(0) 

49,0 
(11) 

D. Tusk (PO) – 374,9 
J. Kaczyński (PiS) – 202,3 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

32,4 
(4) 

5,3 (0) 8,5 (1) 7,1 
(1) 

40,5 
(6) 

D. Rosati (PO) – 59,6 
M. Błaszczak (PiS) – 44,3 
J. Sasin (PiS) – 29,1 
Z. Durka (PO) – 8,0 

Źródło: PKW 

 
 W wyborach 2015 roku we wszystkich powiatach województwa wygrał 
PiS, nawet w Warszawie. W okręgu płockim Jasiński umocnił się na pozycji 
lokalnego lidera. Do parlamentu wszedł ponownie Małecki i Kołakowski. W 
powiecie żyrardowskim wygrał Józef Kurek, który otrzymał mandat. Pojawiło 
się także dwóch nowych lokalnych liderów w PiS w tym okręgu, którzy jednakże 
mandatu nie otrzymali: Waldemar Olejniczak w sierpeckim i Krzysztof 
Bieńkowski w przasnyskim. W okręgu radomskim nie startował już Kuźmiuk i 
jego miejsce zajęli lider radomskiego PiS Marek Suski i inni działacze. Mandaty 
otrzymali oprócz Suskiego, który wygrał w pięciu powiatach, także Andrzej 
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Kosztowniak, lider PiS z Radomia, oraz Dariusz Bąk z białobrzeskiego. W 
szydłowieckim ponownie wygrała Agnieszka Górkska, lecz znów nie dostała 
mandatu. W powiecie lipskim wygrał Zbigniew Tuzinek, a w przysuskim Ewa 
Białecka, lecz również bez skutku w postaci mandatu. Interesująca sytuacja 
wystąpiła w okręgu siedleckim. Krystyna Pawłowicz, znana posłanka PiS, nie 
była już pierwsza na liście. Przegrała również w swoim powiecie wyszkowskim z 
liderem struktury z Pułtuska, Henrykiem Kowalczykiem. Powiększył on zasięg 
swoich wpływów również o powiat makowski. Mimo to Pawłowicz ponownie 
dostała się do ław sejmowych. Lider listy PiS, Marek Zagórski nie zdołał nigdzie 
przeważyć nad liderami lokalnymi, co świadczy, że w tym okręgu lokalni liderzy 
mają mocno ugruntowaną pozycję. Szczególnie mocny jest Krzysztof 
Tchórzewski z Siedlec, który przeważył oprócz dotychczasowych również w 
powiecie węgrowskim. W ostrołęckim popularnością cieszył się Arkadiusz 
Czartoryski, a w garwolińskim Grzegorz Woźniak. Teresa Wargocka ponownie 
wygrała w powiecie mińskim i tym razem otrzymała mandat. Sztuka ta nie 
powiodła się nowemu lokalnemu liderowi z powiatu ostrowskiego Krzysztofowi 
Winiarskiemu. W Warszawie zmierzyli się Jarosław Kaczyński, szef PiS i Ewa 
 
Tab. 8b. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

16. Płock 43,8 
(6) 

16,4 
(2) 

10,7 
(1) 

8,1 (0) 8,4 (1) 5,1 (0) W. Jasiński (PiS) – 31,1 
M. Małecki (PiS) – 18,7 
R. Kołakowski (PiS) – 
11,0 
J. Kurek (PiS) – 7,8 

17. Radom 47,5 
(5) 

17,5 
(2) 

9,4 
(1) 

4,8 (0) 8,4 (1) 4,8 (0) M. Suski (PiS) – 36,5 
A. Kosztowniak (PiS) – 
23,5 
D. Bąk (PiS) – 18,0 

18. Siedlce 51,1 
(8) 

13,5 
(2) 

10,2 
(1) 

4,3 (0) 8,4 (1) 4,6 (0) K. Tchórzewski (PiS) – 
26,4 
A. Czartoryski (PiS) – 
24,7 
H. Kowalczyk (PiS) – 22,8 
G. Woźniak (PiS) – 16,5 
T. Wargocka (PiS) – 8,6 

19. 
Warszawa 

29,9 
(8) 

27,5 
(7) 

0,7 
(0) 

8,5 (0) 7,8 (1) 13,4 (3) E. Kopacz (PO) – 230,9 
J. Kaczyński (PiS) – 202,4 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

38,8 
(6) 

25,1 
(4) 

3,8 
(0) 

5,7 (0) 7,2 (1) 10,0 (1) M. Błaszczak (PiS) – 73,1 
J. Sasin (PiS) – 43,2 

Źródło: PKW 
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Kopacz, była premier z ramienia PO. PiS wygrał, choć Kaczyński otrzymał 
mniejsze poparcie elektorów. W okręgu pruszkowskim Mariusz Błaszczak, 
przyszły minister obrony narodowej, pokonał liderkę warszawskiego PO 
Kidawę-Błońską. W wołomińskim ponownie liderem okazał się Jacek Sasin 
(tab. 8b). 

W 2019 roku najważniejszą zmianą w mazowieckim było odzyskanie 
zaufania Warszawiaków przez PO. W pozostałych okręgach sytuacja się wiele 
nie zmieniła i PiS umocniło się w trzech zdobywając ponad połowę głosów. W 
okręgu płockim PiS całkowicie pokonało PO. Nie startował już Jasiński, a jego 
miejsce jako lidera listy zajął Łukasz Szumowski. W samym Płocku wygrała 
Wioletta Kulpa, lecz nie dostała mandatu. Maciej Małecki powiększył swój 
obszar wpływów o powiat żyrardowski. W powiecie płońskim wygrał Maciej 
Wąsik, w ciechanowskim zaś Anna Cicholska pokonała dotychczasowego lidera 
R. Kołakowskiego i przejęła jego mandat. Pozostali liderzy lokalni nie otrzymali 
mandatu, a byli to Waldemar Olejniczak (pomimo zdobycia głosów wyborców 
PiS z powiatu żuromińskiego), Jolanta Karpińska (mławski) i Krzysztof 
Bieńkowski (przasnyski). W okręgu radomskim wielkich zmian nie było. W 
Radomiu lider listy PiS Marek Suski wyprzedził Kosztowniaka. Dariusz Bąk 
utrzymał mandat, a kandydująca i wygrywająca w powiecie szydłowieckim 
Agnieszka Górska w końcu doczekała się elekcji. Ewie Białeckiej z powiatu 
przysuskiego ponownie ta sztuka się nie udała. W okręgu siedleckim od 
poprzednich wyborów nic się nie zmieniło poza tym, że Tchórzewski został 
 
Tab. 8c. Podział mandatów w woj. mazowieckim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

16. Płock 52,4 
(6) 

16,8 
(2) 

15,2 
(1) 

8,8 (1) 5,2 (0) Ł. Szumowski (PiS) – 35,8 
M. Małecki (PiS) – 34,1 
M. Wąsik (PiS) – 14,3 
A. Cicholska (PiS) – 13,1 

17. Radom 57,8 
(6) 

17,1 
(2) 

10,2 
(1) 

7,4 (0) 5,9 (0) M. Suski (PiS) – 69,1 
D. Bąk (PiS) – 12,5 
A. Górska (PiS) – 9,1 

18. Siedlce 59,8 
(9) 

13,9 
(2) 

11,9 
(1) 

6,4 (0) 6,5 (0) K. Tchórzewski (PiS) – 62,9 
H. Kowalczyk (PiS) – 50,7 
A. Czartoryski (PiS) – 22,6 
G. Woźniak (PiS) – 19,1 
T. Wargocka (PiS) – 10,8 

19. 
Warszawa 

27,5 
(6) 

42,0 
(9) 

4,7 
(0) 

18,2 
(3) 

7,5 (1) M. Kidawa-Błońska (PO) – 416,0 
J. Kaczyński (PiS) – 248,9 

20. 
Pruszków 
(Warszawa 
II) 

40,9 
(6) 

28,6 
(4) 

8,6 
(1) 

13,1 
(1) 

6,6 (0) M. Błaszczak (PiS) – 135,2 

Źródło: PKW 
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liderem listy, a H. Kowalczyk zdobył wpływy polityczne w powiecie 
ostrowskim. Wszystkich pięcioro liderów ponownie zostało wybranych. 
Warszawę zdobyła dla PO Małgorzata Kidawa-Błońska, która zdobyła 416 000 
głosów. Lider PiS, Jarosław Kaczyński, zwiększył sobie liczbę zwolenników, 
lecz nie udało mu się utrzymać przewagi w Warszawie. W okręgu 
podwarszawskim (pruszkowskim) Jacek Sasin nie kandydował, dlatego Mariusz 
Błaszczak, lider lokalnego PiS wygrał we wszystkich powiatach (tab. 8c; ryc. 7). 
 
Ryc. 7. Zmiany liderów politycznych w woj. mazowieckim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Opolskie 
  Specyfika tego okręgu wynika z istnienia na jego terenie mniejszości 
niemieckiej, która ma przywilej polegający na zwolnieniu z konieczności 
przekroczenia progu wyborczego. W 2011 roku PO posiadała bardzo silne 
poparcie elektoratu w okręgu opolskim i wygrało we wszystkich powiatach. 
Liderem listy był Leszek Korzeniowski i poparło go kilka powiatów, lecz duże 
znaczenie mieli też działacze lokalni tacy jak: Adam Krupa, Brygida Kolenda-
Łabuś, Tadeusz Jarmuziewicz, Maciej Sonik, Janina Okrągły, Rajmund Miller i 
Andrzej Buła. Spośród nich tylko Krupa i Sonik nie dostali mandatu poselskiego 
(tab. 9a). 
 
Tab. 9a. Podział mandatów w woj. opolskim w 2011 roku2 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

21. 
Opole 

20,6 
(3) 

7,7 (1) 9,8 (1) 5,9 (0) 44,0 (6) L. Korzeniowski (PO) – 30,4 
T. Jarmuziewicz (PO) – 14,0 
J. Okrągły (PO) – 11,4 
B. Kolenda-Łabuś – 10,4 
A. Buła (PO) – 9,2 
R. Miller (PO) – 8,9 

Źródło: PKW 

 

                                                 
2 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 8,8% wyborców i jeden mandat w 2011 roku. 
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 W 2015 roku PO odniosła porażkę i PiS wyprzedził ją w okręgu 
opolskim, jednakże nie we wszystkich powiatach. Leszek Korzeniowski 
utrzymał się w Opolu i okolicach. Przewagę dla PO w powiecie strzeleckim 
zdobył Janusz Żyłka, lecz nie dostał on mandatu poselskiego. Brygida Kolenda-
Łabuś mimo wygranej w powiecie kędzierzyńskim nie uzyskała reelekcji. PiS w 
okręgu opolskim wystawiło słabego lidera na czele listy, być może nie wierząc w 
wygraną. Dużą zasługę dla partii jednak dał Patryk Jaki, który wygrał w aż 
czterech powiatach i dostał się do Sejmu. Lokalnie wygrali również działacze PiS 
tacy jak Jerzy Naszkiewicz z pow. głubczyckiego, Katarzyna Czochara z 
prudnickiego i Bartłomiej Stawiarski z namysłowskiego, lecz nie zdołali dostać 
mandatu (tab. 9b). 
 
Tab. 9b. Podział mandatów w woj. opolskim w 2015 roku3 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL Zjed. 
Lewica 

Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

21. 
Opole 

27,8 
(4) 

26,2 
(4) 

3,7 
(0) 

6,7 (0) 12,6 
(2) 

7,1 (1) P. Jaki (PiS) – 29,9 
L. Korzeniowski (PO) – 20,1 

Źródło: PKW 

 
 W 2019 roku PiS zwiększyło przewagę nad PO, która przestała jednak 
tracić wyborców na taką skalę jak poprzednio. Nowym liderem opolskiego PO 
został Witold Zembaczyński i wygrał on w Opolu. Nową liderką opolskiego PiS 
zaś została Violetta Porowska. Zwyciężyła ona w północnej i środkowej części 
województwa oddając jedynie trzy powiaty południowe lokalnym działaczom: 
Kamilowi Bortniczukowi z nyskiego, Katarzynie Chocharze z prudnickiego i 
Jerzemu Naszkiewiczowi z głubczyckiego. Ten ostatni miał jednak za małe 
poparcie by zyskać mandat (tab. 9c; ryc. 8). 
 
Tab. 9c. Podział mandatów w woj. opolskim w 2019 roku4 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

21. 
Opole 

37,6 
(5) 

26,7 
(4) 

10,3 
(1) 

11,7 
(1) 

5,7 (0) W. Zembaczyński (PO) – 40,0 
V. Porowska (PiS) – 38,6 
K. Czochara (PiS) – 23,1 
K. Bortniczuk (PiS) – 16,9 

Źródło: PKW 

 
 
 
 

                                                 
3 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 8,1% wyborców i jeden mandat w 2015 roku. 
4 Mniejszość Niemiecka uzyskała poparcie 7,9% wyborców i jeden mandat w 2019 roku. 
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Ryc. 8. Zmiany liderów politycznych w woj. opolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Podkarpackie 

W 2011 roku był to obszar zdecydowanej przewagi PiS. W okręgu 
krośnieńskim partia ta wygrała wszędzie za wyjątkiem Przemyśla i powiatu 
bieszczadzkiego. PO wygrało w tych dwóch powiatach, lecz bez sukcesu liderki 
partii. Zapracowali na niego lokalni działacze PO: Henryk Sułuja w 
bieszczadzkim i Marek Rząsa w Przemyślu. Pierwszy z nich jednak nie dostał 
mandatu. W powiatach gdzie wygrało PiS widać bardzo mocne struktury 
terenowe i poparcie dla lokalnych liderów. Marek Kuchciński, który był na czele 
listy wygrał tylko w powiecie przemyskim i leskim. Do parlamentu weszli także 
Stanisław Piotrowicz, lider z Krosna, Bogdan Rzońca z powiatu jasielskiego 
oraz Mieczysław Golba z powiatu jarosławskiego. Wyczyn ten nie powiódł się 
wszystkim liderom lokalnym PiS. Mimo zwycięstwa w swoim powiecie do Sejmu 
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nie weszli Tadeusz Nabywaniec (sanocki), Adam Śnieżek (brzozowski), Daniel 
Krawiec (przeworski) i Zygmunt Gmyrek (lubaczowski). Równie silne struktury 
terenowe PiS miał w okręgu rzeszowskim. Jedynie w Tarnobrzegu wygrał 
Mirosław Pluta, lokalny działacz PO. Liderka PiS w tym okręgu, Józefa 
Hrynkiewicz, nie uzyskała poparcia wystarczającego do zwycięstwa w 
Rzeszowie. W wielu powiatach wygrywali lokalni działacze, w tym w stolicy 
okręgu. Największym poparciem cieszył się Stanisław Ożóg, zwycięzca z 
Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i strzyżowskiego. Z lokalnych działaczy PiS 
do Sejmu dostali się także: Kazimierz Moskal (ropczycko-sędziszowski), 
Krzysztof Popiołek (mielecki), Kazimierz Gołojuch (łańcucki), Zbigniew 
Chmielowiec (kolbuszowski i tarnobrzeski) i Jan Warzecha (dębicki). Niektórym, 
jak Mieczysławowi Tołpie (leżajski), Lidii Błądek (niżański) i Antoniemu 
Błądkowi (stalowowolski) się to nie udało, choć okazali się najlepszymi 
kandydatami w swoich powiatach. Wyniki z 2011 roku świadczą o tym, że silne 
struktury terenowe pomagają wygrać partii nawet jeśli przegrywa ona w 
rywalizacji w skali ogólnokrajowej (tab. 10a). 
 
Tab. 10a. Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

22. 
Krosno 

44,7 
(6) 

6,2 (0) 7,1 (1) 12,6 
(1) 

25,3 
(3) 

M. Kuchciński (PiS) – 23,1 
S. Piotrowicz (PiS) – 12,3 
M. Rząsa (PO) – 9,2 

23. 
Rzeszów 

48,0 
(8) 

5,6 (1) 6,7 (1) 10,5 
(1) 

24,5 
(4) 

S. Ożóg (PiS) – 37,2 
Z. Chmielowiec – 16,0 
K. Moskal (PiS) – 14,2 
M. Pluta (PO) – 12,8 
K. Popiołek (PiS) – 12,7 
J. Warzecha (PiS) – 12,6 
K. Gołojuch (PiS) – 12,3 

Źródło: PKW 

 
  W 2015 roku PiS uzyskało jeszcze lepszy wynik i wygrało we wszystkich 
powiatach obu okręgów. W okręgu krośnieńskim niewiele się zmieniło. 
Kuchciński ponownie zwyciężył jak i wielu lokalnych liderów. Kuchciński 
przeważył w powiecie przeworskim, a także w Przemyślu pokonał PO. W 
powiecie bieszczadzkim PiS wygrało dzięki Dorocie Łukaszyk, która jednak nie 
zdołała dostać mandatu. Piotr Uruski został skutecznie następcą lidera w 
powiecie sanockim, Teresa Pamuła w lubaczowskim, zaś Anna Schmidt-
Rodziewicz w jarosławskim, ale ta druga nie zdobyła mandatu. Adam Śnieżek z 
brzozowskiego ponownie uzyskał niewystarczające poparcie. Stanisław 
Piotrowicz w Krośnie i powiecie krośnieńskim oraz  Bogdan Rzońca w 
jasielskim ponownie wygrali mandaty i potwierdzili swoje przywództwo 
lokalnych struktur PiS. Z kolei ważna zmiana nastąpiła w okręgu rzeszowskim, 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 147 - 

bo dotychczasowy zdobywca największej popularności, Stanisław Ożóg, nie 
kandydował. Liderką listy pozostała Józefa Hrynkiewicz, która ponownie nie 
wygrała w żadnym z okręgów. Większość dotychczasowych przywódców 
lokalnych PiS pozostała, jednak część się zmieniła. W mieleckim wygrał 
Zbigniew Tymuła, w rzeszowskim i strzyżowskim Andrzej Szlachta, w 
Rzeszowie Wojciech Buczak, w Tarnobrzegu i jego powiecie Kamil Kalinka, w 
stalowowolskim Rafał Weber, w niżańskim Robert Bednarz, a w leżajskim 
nowym liderem został Jerzy Paul. Do Sejmu spośród liderów lokalnych weszli: 
Buczak, Moskal, Chmielowiec, Szlachta, Gołojuch, Warzecha, Paul i Weber (tab. 
10b). 
 
Tab. 10b. Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

22. 
Krosno 

53,5 
(7) 

13,8 
(2) 

7,3 
(1) 

4,6 (0) 9,1 (1) 4,0 (0) M. Kuchciński (PiS) – 34,6 
B. Rzońca (PiS) – 15,7 
A. Schmidt-Rodziewicz 
(PiS) – 16,1 
S. Piotrowicz (PiS) – 15,7 
P. Uruski (PiS) – 11,2 

23. 
Rzeszów 

56,1 
(12) 

13,1 
(2) 

4,8 
(0) 

4,4 (0) 9,3 (1) 4,1 (0) A. Szlachta (PiS) – 24,4 
K. Moskal (PiS) – 24,1 
K. Gołojuch (PiS) – 19,1 
W. Buczak (PiS) – 18,2 
Z. Chmielowiec (PiS) – 18,2 
R. Weber (PiS) – 17,4 
J. Warzecha (PiS) – 15,2 
J. Paul (PiS) – 12,5 

Źródło: PKW 

 
 W ostatnich wyborach zarówno PiS, jak i PO, powiększyły swoje 
poparcie wśród elektoratu województwa podkarpackiego. PiS zrobiło to 
efektywniej osiągając około 2/3 głosów. Zaszły też pewne zmiany w strukturach 
lokalnych PiS, co widać po kandydujących lokalnych przywódcach. W powiecie 
jasielskim po nie kandydującym Rzońcy teren przejęła Maria Kurowska. 
Stanisław Piotrowicz stracił poparcie w krośnieńskim, gdzie wyborcy woleli 
zagłosować na lidera listy, Kuchcińskiego, a w samym Krośnie wybrali Piotra 
Babinetza, który zdobył dzięki temu mandat po nim. Adam Śnieżek wygrał po 
raz trzeci w powiecie brzozowskim lecz tym razem zdobył mandat. Piotr Uruski 
zdominował powiat sanocki, a Anna Schmidt-Rodziewicz jarosławski i zostali 
ponownie posłami. Lider listy, Kuchciński ponownie wygrał w powiecie leskim, 
przemyskim i Przemyślu oraz wyprzedził także liderkę powiatu bieszczadzkiego. 
Z drugiej strony nie dał rady tym razem wyprzedzić w zdobytych głosach 
Daniela Krawca z powiatu przeworskiego. Mimo wygranej z liderem listy nie 
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uzyskał on jednak mandatu. Tym razem wzięła go Teresa Pamuła po raz drugi 
wygrywająca w powiecie lubaczowskim. W okręgu rzeszowskim nastąpiła 
zmiana na czele listy PiS, gdzie Józefę Hrynkiewicz zastąpił Krzysztof 
Sobolewski, przez co nie dostała ona mandatu. Nie pokonał on jednak mocno 
ugruntowanej pozycji liderów lokalnych. W powiecie dębickim ponownie wygrał 
Jan Warzecha, w łańcuckim Jerzy Paul, w kolbuszowskim Zbigniew 
Chmielowiec, w stalowowolskim Rafał Weber, a w łańcuckim Kazimierz 
Gołojuch, zdobywający ponownie mandaty. Robert Bednarz z powiatu 
niżańskiego mimo przewagi na swoim terenie uzbierał znowu za mało głosów. 
Chmielowiec przeważył również w powiecie tarnobrzeskim, jak w roku 2011. 
Kamil Kalinka mimo, że wygrał w Tarnobrzegu, stracił w tym roku mandat. W 
powiecie strzyżowskim pojawił się nowy lider, który pokonał A. Szlachtę, 
Robert Godek, lecz miał za mało głosów by dostać mandat, a w powiecie 
rzeszowskim przeważyła nad Szlachtą Ewa Leniart zdobywając jego mandat. 
Wygrała ona również w samym Rzeszowie, pokonując rywala w postaci posła 
Buczaka, który stracił mandat w nowej kadencji. W Mielcu rywalizację z liderem 
struktur wygrał Fryderyk Kapinos, który w przeciwieństwie do poprzednika 
uzyskał mandat. Widać zatem, że w okręgu walczą członkowie PiS nie z 
opozycją, ale między sobą o głosy elektoratu. Podnosi to jakość kandydatów PiS 
i pozwala partii zdobywać nowy elektorat (tab. 10c; ryc. 9). 
 
Tab. 10c: Podział mandatów w woj. podkarpackim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

22. 
Krosno 

66,4 
(8) 

15,9 
(2) 

7,8 
(1) 

6,0 (0) 6,8 (0) M. Kuchciński (PiS) – 61,3 
A. Schmidt-Rodziewicz (PiS) – 
26,2 
P. Uruski (PiS) – 20,7 
M. Kurowska (PiS) – 18,9 
P. Babinetz (PiS) – 13,4 
T. Pamuła (PiS) – 12,9 
A. Śnieżek (PiS) – 11,3 

23. 
Rzeszów 

62,4 
(10) 

14,4 
(2) 

7,8 
(1) 

6,6 (1) 8,2 (1) E. Leniart (PiS) – 36,3 
R. Weber (PiS) – 26,7 
Z. Chmielowiec (PiS) – 20,6 
J. Warzecha (PiS) – 18,9 
F. Kapinos (PiS) – 18,4 
K. Gołojuch (PiS) – 18,3 
K. Moskal (PiS) – 17,4 
J. Paul (PiS) – 16,1 

Źródło: PKW 
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Ryc. 9. Zmiany liderów politycznych w woj. podkarpackim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Podlaskie 
Już w 2011 roku PiS miało w nim przewagę nad PO, która później 

jeszcze się utrwaliła. Przewodnicząca podlaskiej PO, Barbara Kudrycka, wygrała 
w Białymstoku. Później była ministrem w rządzie PO. PO wygrała także w 
Suwałkach, gdzie najwięcej głosów uzyskała Bożena Kamińska, również 
uzyskując mandat. Nie udało się to działaczowi PO z powiatu sejneńskiego, 
który zdobył tam największe poparcie, Leszkowi Cieślikowi. PiS podobnie jak w 
podkarpackim miał już wtedy silne struktury terenowe. Lider PiS z 
Białegostoku, Krzysztof Jurgiel, uzyskał mandat i przeważył w powiatach 
białostockim, sokólskim i monieckim. Silny okazał się również łomżyński 
działacz Lech Kołakowski, który wygrał nie tylko w Łomży, ale także w 
powiatach łomżyńskim i kolneńskim. Suwalski działacz PiS, Jarosław Zieliński, 
mimo porażki w samych Suwałkach, wygrał w powiecie suwalskim i 
augustowskim, przez co zdobył mandat. Zdobył go również lider PiS w 
powiecie wysokomazowieckim Jacek Bogucki. Pozostałym liderom, którzy 
wygrali w swoich powiatach te zadanie się nie udało. Należą do tej grupy: 
Krzysztof Tołwiński z powiatu siemiatyckiego, Krzysztof Jaworowski z 
bielskiego, Stanisław Rykaczewski z wysokomazowieckiego oraz Kazimierz 
Gwiazdowski z grajewskiego. W powiecie hajnowskim wygrało SLD, a mandat 
otrzymał drugi na liście Eugeniusz Czykwin. Jest to tradycyjnie prawosławny 
rejon, a wyznawcy tej religii zwykli głosować przeciwko ugrupowaniom 
prokatolickim, za jaki uważają PiS (tab. 11a). 
 
Tab. 11a. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

24. 
Białystok 

37,0 
(6) 

9,5 (1) 8,0 (1) 11,0 
(1) 

29,7 
(5) 

B. Kudrycka (PO) – 41,0 
K. Jurgiel (PiS) – 35,8 
J. Zieliński (PiS) – 21,0 
E. Czykwin (SLD) – 14,3 
L. Kołakowski (PiS) – 13,5 
J. Bogucki (PiS) – 10,9 
B. Kamińska (PO) – 10,0 

Źródło: PKW 

 
 W następnych wyborach poparcie dla PiS w podlaskim znacznie 
wzrosło, a PO dużo go straciło. Jedynym powiatem gdzie PO wygrało był 
hajnowski, gdzie polityk PO Tomasz Cimoszewicz wykorzystał lokalne 
sentymenty przeciw-PiS i zbieżność nazwisk ze znanym politykiem SLD. Dzięki 
takiej kombinacji uzyskał on mandat. W pozostałych powiatach wygrało PiS, z 
Krzysztofem Jurgielem na czele. Pokonał tym razem Tołwińskiego w powiecie 
siemiatyckim. Utrzymał się w powiecie białostockim, sokólskim i monieckim. 
Poszerzył też swoje wpływy o powiat bielski, gdzie Jaworowski nie startował. 
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Jacek Bogucki utrzymał się w swoim powiecie, gdzie wygrał i ponownie 
pozyskał mandat poselski. Lech Kołakowski z Łomży poszerzył swoją strefę 
wpływów o powiat zambrowski i utrzymał poparcie dla siebie w Łomży i 
łomżyńskim oraz kolneńskim, przez co powtórzył zdobycie mandatu. Dariusz 
Piontkowski odebrał prymat PO w Białymstoku i również otrzymał mandat. 
Kazimierz Gwiazdowski z powiatu grajewskiego tym razem zwiększył poparcie 
dla siebie i zdobył mandat. Jarosław Zieliński, szef struktur PiS w Suwałkach 
wygrał we wszystkich powiatach północnej części województwa i ponownie 
został wybrany na posła (tab. 11b). 
 
Tab. 11b. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

24. 
Białystok 

45,4 
(8) 

16,7 
(3) 

8,1 
(1) 

7,3 (0) 9,1 (1) 5,4 (1) K. Jurgiel (PiS) – 44,6 
J. Zieliński (PiS) – 28,9 
D. Piontkowski (PiS) – 28,4 
L. Kołakowski (PiS) – 15,1 
T. Cimoszewicz (PO) – 
14,5 
J. Bogucki (PiS) – 9,7 
K. Gwiazdowski (PiS) – 6,8 

Źródło: PKW 

 
 W niedawnych wyborach zarówno PiS, jak i PO zwiększyły nieco 
zdobyte odsetki głosów, lecz w okręgu białostockim liczba zdobytych 
mandatów przez ten duopol pozostała bez zmian. W PiS rolę dotychczasowego 
lidera, który nie kandydował, zajął Dariusz Piontkowski. Wygrał on w 
Białymstoku i w większości przejętych powiatów. Ustąpił w monieckim o kilka 
głosów Michałowi Supińskiemu, i całkiem sporo Bożenie Jelskiej-Jaroś w 
sokólskim, lecz oni nie zdobyli mandatów. W powiecie wysokomazowieckim 
dotychczasowy poseł J. Bogucki nie kandydował. Zastąpił go Łukasz Siekierko, 
lecz nie udało mu się tym razem zdobyć mandatu. Nowy lider pojawił się też w 
powiecie zambrowskim, Andrzej Mioduszewski, gdzie wygrał z Lechem 
Kołakowskim, lecz również było to za mało by zostać posłem. Kołakowski 
utrzymał przewagę w Łomży i powiecie łomżyńskim przez co został wybrany 
ponownie. Powiat kolneński poparł tym razem Kazimierza Gwiazdowskiego, 
który powtórzył zwycięstwo również w powiecie grajewskim i utrzymał się w 
Sejmie. Również Jarosław Zieliński wygrał w swoich dotychczasowych rejonach 
i ponownie został posłem. Co interesujące, PO wygrała ponownie w powiecie 
hajnowskim, lecz Cimoszewicza pokonał tam Czykwin, były działacz SLD (tab. 
11c; ryc. 10). 
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Tab. 11c. Podział mandatów w woj. podlaskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

24. 
Białystok 

52,0 
(8) 

21,4 
(3) 

9,3 
(1) 

9,1 (1) 7,0 (1) D. Piontkowski (PiS) – 63,9 
J. Zieliński (PiS) – 40,1 
L. Kołakowski (PiS) – 16,1 
E. Czykwin (PO) – 14,1 
K. Gwiazdowski (PiS) – 14,1 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 10. Zmiany liderów politycznych w woj. podlaskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Pomorskie  

W wyborach w 2011 roku w pomorskim w obu okręgach pewnie 
wygrała PO. Okręg gdański był wtedy pod wpływem politycznym Sławomira 
Nowaka, który stanął na czele listy. W trzech powiatach wygrali lokalni liderzy: 
Sławomir Neumann w stargardzkim, Jan Kulas w tczewskim i Jerzy Kozdoń w 
kwidzyńskim. Kandydatowi z tczewskiego nie udało się jednak zdobyć mandatu. 
Z kolei w okręgu gdyńskim, gdzie PO również wygrała we wszystkich 
powiatach, liderem listy był działacz PO z Gdyni, Marek Biernacki. Wygrał w 
Gdyni, powiecie wejherowskim i kościerskim. W pozostałych powiatach wygrali 
liderzy lokalni PO. Spośród nich do Sejmu dostali się Zbigniew Konwiński 
(Słupsk i pow. słupski), Stanisław Lamczyk (pow. kartuski) i Kazimierz Plocke 
(pucki). Innym, tj. Bożennie Lisowskiej (człuchowski), Leszkowi Redzińskiemu 
(chojnicki), Adamowi Leikowi (bytowski) i Alicji Zajączkowskiej (lęborski), 
 
Tab. 12a. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

25. 
Gdańsk 

24,6 
(3) 

6,1 (0) 9,1 (1) 4,6 
(0) 

52,7 
(8) 

S. Nowak (PO) – 65,6 
S. Neumann (PO) – 14,3 
J. Kozdoń (PO) – 9,9 

26. 
Gdynia 

25,0 
(4) 

8,0 (1) 9,5 (1) 5,6 
(0) 

48,5 
(8) 

M. Biernacki (PO) – 66,0 
Z. Konwiński (PO) – 18,5 
K. Plocke (PO) – 18,4 
S. Lamczyk (PO) – 12,7 

Źródło: PKW 
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którzy wygrali w swoich obszarach działalności politycznej to zadanie się nie 
powiodło (tab.12a). 
 W 2015 roku poparcie dla PO znacznie spadło, a dla PiS wzrosło. Na 
liście PO w okręgu gdańskim stanął tym razem Adam Korol. Liderem PiS był 
Jarosław Sellin. PO wygrała w północnej części okręgu, gdzie Korol, a także 
Paweł Orłowski z Sopotu, Dorota Chojna z powiatu nowodworskiego i 
Mirosław Czapla pokonali PiS. Mandat otrzymał spośród nich jednak tylko 
Korol. W południowej części okręgu zaczęło wygrywać PiS. W powiecie 
stargardzkim odbył się pojedynek Jana Kiliana z Neumannem i kandydat PiS 
otrzymał tam mandat. W tczewskim Kazimierz Smoliński pokonał Kulasa i 
również otrzymał mandat. W sztumskim wygrał Tadeusz Cymański, a w 
kwidzyńskim lider listy Jarosław Sellin. Ci również otrzymali mandaty. Jak widać, 
lista liderów w okręgu została całkowicie wymieniona, co świadczy o słabości 
struktur PO i niskiej wartości wybieranych przez działaczy partii przywódców w 
tym rejonie. W okręgu gdyńskim przywódcy PiS i PO pozostali bez zmian, 
jednak tym razem obie partie podzieliły się powiatami w których wygrały. 
Biernacki pokonał Lisowską w powiecie człuchowskim i ponownie wygrał w 
Gdyni. Kazimierz Plocke powtórzył sukces w powiecie puckim, a Konwiński w 
rejonie Słupska. Weszli oni do Sejmu ponownie. Zajączkowska pomimo 
wygranej w swoim powiecie lęborskim ponownie nie weszła do parlamentu. Po 
stronie PiS zwycięstwa odnieśli Aleksander Mrówczyński w chojnickim, Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk w kartuskim i Janusz Sniadek w wejherowskim. Nie 
otrzymali jednak mandatu liderzy PiS z kościerskiego Piotr Karczewski i 
bytowskiego Jerzy Barzowski. Liderka PiS Jolanta Szczypińska również weszła 
do Sejmu, lecz nie przeważyła w żadnym z powiatów okręgu gdyńskiego (tab. 
12b). 
 
Tab. 12b. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

25. 
Gdańsk 

29,6 
(5) 

34,7 
(5) 

3,0 
(0)  

6,6 (0) 7,1 (1) 9,1 (1) J. Sellin (PiS) – 35,0 
A. Korol (PO) – 28,7 
T. Cymański (PiS) – 13,1 
K. Smoliński (PiS) – 12,4 
J. Kilian (PiS) – 6,7 

26. 
Gdynia 

31,2 
(6) 

33,5 
(6) 

3,2 
(0) 

6,6 (0) 8,0 (1) 8,2 (1) M. Biernacki (PO) – 42,6 
J. Śniadek (PiS) – 26,7 
D. Arciszewska-Mielewczyk 
(PiS) – 25,0  
K. Plocke (PO) – 11,1 
Z. Konwiński (PO) – 10,8 
A. Mrówczyński (PiS) – 5,8 

Źródło: PKW 
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 W okręgu gdańskim w 2019 roku PO znacznie poprawiła wyniki, choć 
PiS również. W gdyńskim rezultaty wyborów pokazały nadal wyrównane 
poparcie dla obu partii duopolu, z tym, że tym razem przewagę zdobyli wyborcy 
PiS. Mimo to PiS stracił po jednym mandacie na rzecz mniejszych ugrupowań. 
Liderem na liście PO w okręgu gdańskim został Sławomir Neumann, jednak tuż 
przed wyborami wybuchła tzw. afera taśm Neumanna, która zaważyła na utracie 
głosów. Jednak dzięki pierwszej pozycji na liście wielu na niego zagłosowało. W 
Gdańsku i Sopocie oraz w powiecie gdańskim i malborskim jednak wygrał 
Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta, który po aferze przejął widocznie 
przywództwo w gdańskim PO. W powiecie nowodworskim wygrał Leszek 
Michalski, który zastąpił nie kandydującą Chojną, lecz nie otrzymał mandatu. 
PiS wygrał w powiecie starogardzkim, sztumskim i tczewskim, lecz 
dotychczasowi liderzy J. Kilian, T Cymański i K. Smoliński pokonani zostali 
przez innego kandydata partii, Kacpra Płażyńskiego. Wygrał on także w 
powiecie kwidzyńskim, dostając większe poparcie niż Sellin, stojący na czele listy 
PiS. Po Biernackim, który odszedł do PSL (otrzymał mandat z ramienia tej 
partii), w okręgu gdyńskim liderem PO została Barbara Nowacka. Wygrała w 
Gdyni i w powiecie puckim gdzie była lepsza od posła Plockego oraz w 
lęborskim, gdzie Zajączkowska nie startowała. Zbigniew Konwiński ponownie 
wygrał w Słupsku. Liderem PiS, po nie kandydującej Szczypińskiej został Marcin 
Horała, który wygrał w powiecie bytowskim, kościerskim i kartuskim, gdzie 
dotychczasowi lokalni działacze nie kandydowali. Wygrał także w wejherowskim 
gdzie startował lider, lecz Horała uzyskał lepszy wynik. Aleksander 
Mrówczyński wygrał w swoim powiecie chojnickim i przeważył nad PO w 
powiecie człuchowskim, gdzie nie kandydowała już Lisowska. Dzięki temu 
zdobył mocny mandat w Sejmie. Konwiński z PO w powiecie słupskim uległ 
Piotrowi Müllerowi z PiS, ale obaj otrzymali mandaty (tab. 12c; ryc. 11). 
 
Tab. 12c. Podział mandatów w woj. pomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

25. 
Gdańsk 

32,1 
(4) 

41,3 
(6) 

5,9 
(0) 

13,5 
(1) 

7,2 (1) K. Płażyński (PiS) – 89,4 
J. Wałęsa (PO) – 61,8 

26. 
Gdynia 

36,4 
(5) 

35,8 
(5) 

12,5 
(2) 

7,9 (1) 7,3 (1) B. Nowacka (PO) – 88,8 
M. Horała (PiS) – 86,1 
P. Müller (PiS) – 26,9 
A. Mrówczyński (PiS) – 16,7 
Z. Konwiński (PiS) – 13,3 

Źródło: PKW 
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Ryc. 11. Zmiany liderów politycznych w woj. pomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Śląskie 

W 2011 roku w województwie wygrała PO. W okręgu bielskim na czele 
listy stała Mirosława Nykiel, która wygrała w stolicy okręgu i powiecie bielskim. 
PO zwyciężyła również w cieszyńskim gdzie mandat zdobył Czesław Gluza, i w 
pszczyńskim gdzie mandat zdobył Sławomir Kowalski. PiS wygrało w powiecie 
żywieckim, lecz sukces lokalnego działacza Kazimierza Matusznego nie 
przełożył się na mandat poselski. W okręgu częstochowskim najwięcej głosów 
zebrała Jadwiga Wiśniewska, liderka listy PiS, która wygrała w powiecie 
kłobuckim. Szefowa miejscowego PO, Halina Rozpondek wygrała w powiatach 
częstochowskim i lublinieckim. W samej Częstochowie laur zwycięstwa i mandat 
zabrała jej koleżanka Izabela Leszczyna. W powiecie myszkowskim wygrał 
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Janusz Jakubiec, lokalny działacz PO, ale zabrakło mu głosów na zdobycie 
mandatu poselskiego. W okręgu gliwickim we wszystkich powiatach przeważyła 
PO. W Gliwicach i powiecie gliwickim wygrała Krystyna Szumilas, zaś w 
powiecie tarnogórskim, Zabrzu i Bytomiu odpowiednio Tomasz Głogowski, 
Borys Budka i Jacek Brzezinka. Wszyscy uzyskali mandaty poselskie. W okręgu 
rybnickim, gdzie również we wszystkich powiatach wygrała PO na czele listy 
stała Joanna Kluzik-Rostkowska, lecz nie cieszyła się poparciem wyborców i 
wygrała jedynie w Żorach. W powiatach wygrali lokalni liderzy PO. W 
raciborskim zwyciężył Henryk Siedlaczek, w Rybniku i powiecie rybnickim 
Marek Krząkała, w wodzisławskim Ryszard Zawadzki, w Jastrzębiu Krzysztof 
Gadowski, a w mikołowskim Stanisław Piechula. Oprócz liderki PO do sejmu 
weszli wszyscy z nich z wyjątkiem Piechuli. W okręgu katowickim PO również 
wygrała. Na czele listy był Tomasz Tomczykiewicz, który wygrał we wszystkich 
powiatach za wyjątkiem Rudy Śląskiej, gdzie przeważyła Danuta Pietraszewska. 
Oboje otrzymali mocne mandaty poselskie. Sosnowiecki okręg wyborczy 
również zagłosował na różnych liderów PO. Na czele listy w okręgu stanął 
 
Tab. 13a. Podział mandatów w woj. śląskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

27. Bielsko-
Biała 

31,5 
(3) 

6,4 (0) 9,4 (1) 6,8 
(0) 

42,2 
(5) 

M. Nykiel (PO) – 43,3 
S. Kowalski (PO) – 13,4 
Cz. Gluza (PO) – 13,3 

28. 
Częstochowa 

27,4 
(2) 

10,5 
(1) 

13,4 (1) 8,8 
(1) 

35,0 
(3) 

J. Wiśniewska (PiS) – 34,5 
H. Rozpondek (PO) – 23,7 
I. Leszczyna (PO) – 18,7 

29. Gliwice 23,4 
(2) 

7,8 (0) 10,8 (1) 5,0 
(0) 

49,9 
(6) 

K. Szumilas (PO) – 42,2 
T. Głogowski (PO) – 15,6 
J. Brzezinka (PO) – 10,8 
B. Budka (PO) – 10,3 

30. Rybnik 28,6 
(3) 

7,9 (0) 9,0 (1) 3,5 
(0) 

44,9 
(5) 

M. Krząkała (PO) – 25,9 
J. Kluzik-Rostkowska (PO) – 
22,4 
H. Siedlaczek (PO) – 20,0 
K. Gadowski (PO) – 15,3 
R. Zawadzki (PO) – 10,1 

31. Katowice 24,5 
(3) 

6,4 (1) 10,9 (1) 2,8 
(0) 

48,4 
(7) 

T. Tomczykiewicz (PO) – 
57,3 
D. Pietraszewska (PO) – 25,5 

32. Sosnowiec 21,2 
(2) 

13,0 
(1) 

14,8 (1) 4,4 
(0) 

43,0 
(5) 

W. Saługa (PO) – 26,4 
B. Małecka-Libera (PO) – 
23,8 
J. Pięta (PO) – 9,3 
A. Nemś (PO) – 9,1 

Źródło: PKW 
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Wojciech Saługa z Jaworzna i tam też wygrał. Beata Małecka-Libera wygrała w 
Dąbrowie Górniczej, Jarosław Pięta w Sosnowcu, a Anna Nemś w powiecie 
zawierciańskim. Otrzymali oni mandaty. Jednemu z lokalnych liderów się to nie 
udało, a był nim szef PO w powiecie będzińskim Zbigniew Szaleniec (tab. 13a).
 W 2015 roku we wszystkich okręgach woj. śląskiego wygrało PiS, zaś 
PO straciła wielu wyborców. W okręgu bielskim wygrał z PO i ze wszystkimi 
lokalnymi liderami stojący na czele listy Stanisław Szwed. W okręgu 
częstochowskim, gdzie we wszystkich powiatach wygrało PiS, liderem listy w 
miejsce Wojciechowskiej został Szymon Giżyński. Lider częstochowskiego PiS 
wygrał w Częstochowie i powiecie częstochowskim. W pozostałych wygrali 
lokalni szefowie struktur: Andrzej Gawron w lublinieckim, Jerzy Sądel w 
kłobuckim i Mariusz Trepka w myszkowskim. Ci ostatni jednakże nie dostali 
mandatów poselskich, za wyjątkiem Gawrona. W 2015 roku Borys Budka i 
Krystyna Szumilas z PO zamienili się miejscami na listach. Budka dzięki temu 
wygrał w Gliwicach i w swoim Zabrzu. Były to jedyne powiaty w okręgu gdzie 
wygrała PO. W pozostałych zwyciężył stojący na czele listy PiS Wojciech 
Szarama. W okręgu rybnickim, jedynym powiatem gdzie wygrała PO był 
raciborski, w którym lokalnego działacza H. Siedlaczka wyprzedziła liderka listy 
Gabriela Lenartowicz. W pozostałych powiatach zwyciężyła szefowa 
rybnickiego oddziału PiS, Izabela Kloc, za wyjątkiem Jastrzębia, gdzie większym 
poparciem cieszył się lokalny lider Grzegorz Matusiak. W okręgu katowickim z 
kolei, w PO Tomczykiewicza przesunięto na drugą pozycję na liście, a 
pierwszym został Marian Zembala. Wygrał on w Katowicach, Chorzowie i 
Siemianowicach Śląskich. Będący na czele listy PiS, Grzegorz Tobiszowski 
wygrał w Tychach, Rudzie Śląskiej i Mysłowicach. W Piekarach Śląskich 
zwyciężył z ramienia PiS Jerzy Polaczek, w powiecie bieruńsko-lędzińskim Piotr 
Czarnynoga, a w Świętochłowicach Marek Palka, ale tylko ten pierwszy dołączył 
do grona posłów. W okręgu sosnowieckim wygrało we wszystkich powiatach 
PiS. Ewa Malik stojąca na czele listy wygrała w Sosnowcu i powiecie 
zawierciańskim. W pozostałych lokalni liderzy przeważyli. W Dąbrowie 
Górniczej wygrał Robert Warwas, w powiecie będzińskim Waldemar Andzel, a 
w Jaworznie Dariusz Starzycki. Cała czwórka otrzymała mandaty poselskie (tab. 
13b). 

W obecnej kadencji poparcie dla duopolu PO-PiS znacznie wzrosło. 
Duży wzrost w Śląskim odnotował też SLD. W okręgu bielskim Stanisław 
Szwed, lider PiS w regionie powtórzył sukces. Do tego w powiecie pszczyńskim 
wygrał Grzegoż Gaża, a w samym Bielsku-Białej lokalny działacz Przemysław 
Drabek. Cała trójka otrzymała mandaty poselskie. W okręgu częstochowskim 
sytuacja była niemal taka sama jak w 2015 roku. Jedyną zmianą było nie 
wystartowanie posła Sądla, przez co jego teren przejął lider partii Giżyński, a 
oddał on pole działania w powiecie częstochowskim Lidii Burzyńskiej. Wszyscy 
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Tab. 13b. Podział mandatów w woj. śląskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba 
głosów w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

27. Bielsko-
Biała 

40,4 
(5) 

23,6 
(2) 

3,4 
(0) 

6,6 (0) 9,4 (1) 8,3 (1) S. Szwed (PiS) – 
46,2 

28. 
Częstochowa 

35,8 
(4) 

20,9 
(2) 

5,0 
(0) 

11,1 (0) 11,6 
(1) 

6,7 (0) Sz. Giżyński (PiS) 
– 24,8 
A. Gawron (PiS) – 
9,2 

29. Gliwice 30,5 
(4) 

29,0 
(3) 

2,5 
(0) 

7,2 (0) 12,2 
(1) 

8,9 (1) B. Budka (PO) – 
37,8 
W. Szarama (PiS) 
– 35,0 

30. Rybnik 39,6 
(5) 

24,2 
(3) 

1,8 
(0) 

5,9 (0) 11,3 
(1) 

6,3 (0) I. Kloc (PiS) – 
43,6 
G. Lenartowicz 
(PO) – 17,8 
G. Matusiak (PiS) 
– 17,2 

31. Katowice 32,9 
(5) 

28,4 
(5) 

1,0 
(0) 

6,8 (0) 10,0 
(1) 

8,7 (1) M. Zembala (PO) 
– 53,6 
G. Tobiszowski 
(PiS) – 36,4 
J. Polaczek (PiS) – 
18,4 

32. Sosnowiec 29,6 
(4) 

25,6 
(3) 

2,3 
(0) 

14,0 (0) 10,2 
(1) 

9,0 (1) E. Malik (PiS) – 
28,9 
W. Andzel (PiS) – 
12,0 
R. Warwas (PiS) – 
12,0 
D. Starzycki (PiS) 
– 9,0 

Źródło: PKW 

 
czterej liderzy otrzymali mandaty, również zwycięzca z powiatu myszkowskiego 
Mariusz Trepka, który w 2015 roku go nie otrzymał. W okręgu gliwickim 
nastąpiła zmiana liderów PO i PiS na listach, choć na listach były nazwiska K. 
Szumilas i W. Szaramy, we wcześniejszych wyborach przewodzących 
okręgowym strukturom swoich partii. PO utrzymało się jedynie w Gliwicach, 
gdzie wygrała Marta Golbik, pierwsza na liście. W pozostałych powiatach 
wygrał PiS z Bożeną Borys-Szopą na czele. W okręgu rybnickim Izabela Kloc 
nie kandydowała, a jej miejsce na czele listy kandydatów PiS zajął Bolesław 
Piecha, który wygrał w połowie powiatów okręgu. Sukces polityczny powtórzył 
Grzegorz Matusiak zdobywając reelekcję w Jastrzębiu. W powiecie 
wodzisławskim popularność i mandat zdobył Adam Gawęda, zaś w raciborskim 
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Michał Woś. Szef PO z Zabrza z okręgu gliwickiego startował w tych wyborach 
w okręgu katowickim na czele listy kandydatów partii, a jego rywalem był 
pierwszy na liście PiS premier Mateusz Morawiecki. Stan z 2015 się utrzymał, 
PO wygrała w tych samych miastach co wtedy i PiS też, z tą różnicą, że 
Morawiecki nie dopuścił do zwycięstwa żadnego z liderów lokalnych. Sytuacja w 
okręgu sosnowieckim powtórzyła się poza jedną zmianą. W Jaworznie nie 
startował już Starzycki, a jego miejsce zajęła lokalna działaczka Maria Materla. 
Podobnie jak poprzednikowi nie udało jej się jednak zdobyć mandatu (tab. 13c; 
ryc. 12). 
 
Tab. 13c. Podział mandatów w woj. śląskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

27. Bielsko-
Biała 

46,8 
(5) 

27,2 
(3) 

7,1 
(0) 

11,5 
(1) 

7,4 (0) S. Szwed (PiS) – 65,3 
P. Drabek (PiS) – 19,8 
G. Gaża (PiS) – 11,5 

28. 
Częstochowa 

44,3 
(4) 

22,6 
(2) 

8,9 
(0) 

15,6 
(1) 

6,1 (0) Sz. Giżyński (PiS) – 42,3 
L. Burzyńska (PiS) – 
24,7 
A. Gawron (PiS) – 13,9 
M. Trepka (PiS) – 12,9 

29. Gliwice 37,7 
(4) 

32,6 
(4) 

6,0 
(0) 

13,4 
(1) 

7,8 (0) B. Borys-Szopa (PiS) – 
49,9 
M. Golbik (PO) – 35,1 

30. Rybnik 48,3 
(5) 

27,7 
(3) 

5,6 
(0) 

9,7 (1) 7,2 (0) B. Piecha (PiS) – 38,8 
M. Woś (PiS) – 37,8 
A. Gawęda (PiS) – 26,3 
G. Matusiak (PiS) – 11,2 

31. Katowice 39,2 
(5) 

37,2 
(5) 

4,4 
(0) 

11,9 
(1) 

7,3 (1) M. Morawiecki (PiS) – 
133,7 
B. Budka (PO) – 99,5 

32. Sosnowiec 37,1 
(4) 

29,7 
(3) 

4,8 
(0) 

21,9 
(2) 

6,4 (0) E. Malik (PiS) – 46,8 
W. Andzel (PiS) – 21,7 
R. Warwas (PiS) – 20,3 

Źródło: PKW 
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Ryc. 12. Zmiany liderów politycznych w woj. śląskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Świętokrzyskie 

W 2011 duopol w tym województwie nie był jeszcze taki silny i dość 
mocno PSL rywalizowało zarówno z PiS, jak i z PO. PSL wygrał wówczas w 
czterech powiatach. Lider listy PSL Adam Jarubas zwyciężył w powiecie 
pińczowskim i buskim, Kazimierz Kotowski w opatowskim, a Adam Stoksik w 
kazimierskim. Spośród nich jedynie lider został posłem. PO wygrała w Kielcach 
i powiecie skarżyskim, gdzie najwięcej głosów uzbierała Marzena Okła-
Drewnowicz, oraz w ostrowieckim gdzie wygrał lokalny działacz Zbigniew 
Pacelt. Oboje zostali posłami. Największy sukces odniósł PiS, z Beatą Kempą 
na czele, która zwyciężyła w wyborach w pozostałych powiatach oprócz 
staszowskiego, gdzie wyprzedził ją lokalny lider Grzegorz Forkasiewicz. W 
przeciwieństwie do liderki nie otrzymał on jednak mandatu (tab. 14a). 
 
Tab. 14a. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

33. 
Kielce 

31,9 
(6) 

9,7 (1) 8,8 (1) 19,8 
(3) 

25,4 
(5) 

B. Kempa (PiS) – 70,1 
M. Okła-Drewnowicz (PO) – 34,7 
A. Jarubas (PSL) – 28,7 
Z. Pacelt (PO) – 8,8 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku nastąpiło duże wzmocnienie poparcia dla PiS i znaczny 
spadek dla PO i PSL, tak że PiS wygrał we wszystkich powiatach. 
Prawdopodobnie było to zasługą będącego ówcześnie bardzo popularnym 
Zbigniewa Ziobry, który zbił kapitał polityczny będąc ministrem 
sprawiedliwości. W PO pierwszym na liście był mało popularny szef partii 
wywodzący się z dolnośląskiego Grzegorz Schetyna. PiS mimo wystawienia 
bardzo słabego lidera, Anny Krupki, z duża przewagą wygrał. Zbigniew Ziobro 
wygrał w wielu powiatach startując z ostatniego miejsca na liście. Lokalni liderzy 
przeważyli nad nim tylko w niektórych powiatach i nie wszyscy z nich pozyskali 
mandaty poselskie. Do ław sejmowych dostał się działacz PiS z powiatu 
starachowickiego Krzysztof Lipiec, z sandomierskiego Marek Kwitek i z  
 
Tab. 14b. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

33. 
Kielce 

42,8 
(9) 

17,2 
(3) 

9,5 
(2) 

7,9 (0) 9,4 (1) 5,0 (1) Z. Ziobro (PiS) – 67,2 
K. Lipiec (PiS) – 16,4 
M. Kwitek (PiS) – 5,6 
A. Kryj (PiS) – 4,8 

Źródło: PKW 
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ostrowieckiego Andrzej Kryj. Zbigniew Koniusz z pińczowskiego, Tomasz 
Staniek z opatowskiego oraz Bartłomiej Dorywalski z włoszczowskiego 
uzbierali za mało głosów aby uzyskać mandat (tab. 14b).  

W obecnej kadencji PiS jeszcze wzmocniło swoją pozycję w 
województwie świętokrzyskim, zaś PO ponownie straciła, ponownie za sprawą 
Zbigniewa Ziobry, który tym razem stanął na czele listy, choć nie pochodzi z 
terenu okręgu. Dotychczasowa liderka kieleckiego PiS, Anna Krupka, która w 
poprzednich wyborach nie wygrała w żadnym z powiatów, zeszła na liście na 
drugą pozycję. Zdołała tym razem przekonać wyborców z powiatu 
staszowskiego, by na nią głosowali. Poza tym otrzymała sporo głosów w 
pozostałych powiatach. Spośród lokalnych liderów silnym poparciem dającym 
zwycięstwo nad Ziobrą i Krupką wykazał się jedynie szef struktur partii we 
Włoszczowie, który tym razem uzyskał mandat (tab. 14c; ryc. 13). 
 
Tab. 14c. Podział mandatów w woj. świętokrzyskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

33. 
Kielce 

55,2 
(10) 

16,5 
(3) 

9,9 
(1) 

9,9 (1) 5,9 (1) Z. Ziobro (PiS) – 115,9 
A. Krupka (PiS) – 69,9 
B. Dorywalski (PiS) – 7,4 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 13. Zmiany liderów politycznych w woj. świętokrzyskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Warmińsko-mazurskie 

Od 2011 roku widać, że coraz więcej zwolenników zdobywa tu PiS, a 
coraz mniej głosuje na PO. W 2011 roku PO jeszcze wygrało w obu okręgach 
województwa. W okręgu elbląskim w owym czasie wszystkie rejony okręgu 
głosowały na kandydatów PO. Najwięcej głosów zdobyli trzej pierwsi kandydaci 
na liście. Lider Sławomir Rybicki wygrał w powiecie ostródzkim, drugi Piotr 
Cieśliński w działdowskim i lidzbarskim, zaś Elżbieta Gelert w Elblągu i 
powiecie elbląskim. Oprócz tej trójki do Sejmu dostał się też Miron Sycz, który 
wygrał w powiecie bartoszyckim. Nie udało się to innym zwycięzcom z 
pozostałych powiatów: Ewie Dembek (nowomiejski), Adamowi Żylińskiemu 
(iławski), czy Leszkowi Dziągowi (braniewski). Również w olsztyńskim silne 
struktury terenowe wyłoniły lokalnych liderów, którzy wygrali w swoich 
powiatach. Jedynie powiat gołdapski nie został zdominowany przez elektorat 
PO i wygrał tam PSL, a dokładnie Marian Podziewski, będący drugi na liście. 
Mandat PSL otrzymał jednak lider listy. W pozostałych powiatach wygrała PO z 
Beatą Bublewicz na czele, która okazała się zwycięzcą w czterech południowych 
powiatach okręgu. W Olsztynie zwyciężyła Lidia Staroń, zaś w drugim co do 
wielkości mieście Ełku wygrał Andrzej Orzechowski. Pozostali lokalni liderzy 
nie wypracowali liczby głosów potrzebnej do zdobycia mandatu. Byli to Julian 
Osiecki (pow. mrągowski) , Eugeniusz Koch (kętrzyński), Władysław Anchim  
 
Tab. 15a. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

34. 
Elbląg 

23,2 
(2) 

7,7 (0) 11,6 (1) 12,2 
(1) 

42,4 
(4) 

E. Gelert (PO) – 15,9 
P. Cieśliński (PO) – 15,5 
S. Rybicki (PO) – 13,6 
M. Sycz (PO) – 8,9 

35. 
Olsztyn 

23,1 
(2) 

8,8 (1) 11,2 (1) 11,8 
(1) 

41,7 
(5) 

B. Bublewicz (PO) – 23,3 
L. Staroń (PO) – 16,1 
A. Orzechowski (PO) – 12,0 

Źródło: PKW 
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(węgorzewski), Jolanta Piotrowska (giżycki) i Grzegorz Makarewicz (olecki) (tab. 
15a). 
 W 2015 roku PiS już nieznacznie wyprzedziło PO, a PSL znacznie 
pogorszyło swoje wyniki. W okręgu elbląskim PO wygrało w północnych 
powiatach, a PiS w południowych. Nowym liderem PO został Jacek Protas, 
który okazał się lepszy od poprzednika i wygrał w trzech powiatach. Sukces 
powtórzyła również Elżbieta Gelert. Miron Sycz pomimo wygranej w 
bartoszyckim powiecie, jak w poprzednich wyborach, tym razem nie otrzymał 
mandatu. W PiS przeważyli lokalni działacze, a najbardziej Zbigniew Babalski, 
który zdecydowanie pociągnął za sobą wyborców i otrzymał wiele głosów w 
południowej części okręgu, nie tylko w dwóch powiatach, gdzie zwyciężył czyli 
działdowskim i iławskim. Dzięki temu uzyskał on mandat poselski. Nie udało 
się to działaczce z Nowego Miasta Lubawskiego Renacie Rochnowskiej pomimo 
wygranej w swoim powiecie nawet z wyżej wymienionym. Stojący na czele listy 
Leonard Krasulski również otrzymał mandat, chociaż nie wygrał w żadnym z 
powiatów. Z kolei w okręgu olsztyńskim PO wygrała w Olsztynie i trzech 
powiatach, zaś PiS przeważył w pozostałych, nie pozostawiając żadnego dla PSL 
i innych ugrupowań. Beata Bublewicz nie startowała, a jej miejsce na czele listy 
PO zajął Janusz Cichoń. Wygrał on w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. W 
dwóch pozostałych powiatach, gdzie wygrała PO, była to zasługa lokalnych 
działaczy, Jolanty Piotrowskiej (giżycki) i Tadeusza Ciborskiego, który zastąpił 
Władysława Anchima w strukturach powiatu węgorzewskiego. Ta dwójka w 
skali okręgu jednakże otrzymała za mało głosów by pozyskać mandaty 
poselskie. Na liście PiS pierwsza była Iwona Arent. Partia ta i tutaj pokazała jak 
silne ma struktury terenowe i przy rosnącym poparciu, każdy niemal z działaczy 
lokalnych zdołał uzyskać przewagę w swoim terenie, a część z nich uzyskała 
mandaty. Arent pomimo porażki w Olsztynie wygrała na trudnym terenie, gdzie 
PiS nie miał zdecydowanego lokalnego lidera, w powiatach kętrzyńskim i 
oleckim. Wśród nowych posłów znaleźli się Jerzy Małecki z powiatu piskiego, 
 
Tab. 15b. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

34. 
Elbląg 

31,6 
(4) 

30,1 
(3) 

6,7 
(0) 

7,7 (0) 8,2 (1) 5,8 (0) J. Protas (PO) – 18,1 
E. Gelert (PO) – 13,5 
Z. Babalski (PiS) – 11,7 

35. 
Olsztyn 

30,4 
(4) 

27,1 
(3) 

8,4 
(1) 

8,8 (0) 9,0 (1) 6,8 (1) I. Arent (PiS) – 23,4 
J. Cichoń (PO) – 17,9 
W. Kossakowski (PiS) – 8,2 
J. Małecki (PiS) – 5,5 
J. Gosiewski (PiS) – 5,1 

Źródło: PKW 
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Tab. 15c. Podział mandatów w woj. warmińsko-mazurskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

34. 
Elbląg 

40,9 
(4) 

28,4 
(2) 

10,9 
(1) 

11,6 
(1) 

5,7 (0) Z. Babalski (PiS) – 19,3 
J. Wilk (PiS) – 18,6 
R. Gontarz (PiS) – 7,7 

35. 
Olsztyn 

38,8 
(5) 

26,5 
(3) 

13,2 
(1) 

13,8 
(1) 

7,0 (0) W. Maksymowicz (PiS) – 31,6 
J. Cichoń (PO) – 26,4 
W. Kossakowski (PiS) – 11,3 
J. Małecki (PiS) – 9,6 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 14. Zmiany liderów politycznych w woj. warmińsko-mazurskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 
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Wojciech Kozłowski z ełckiego i Jerzy Gosiewski z mrągowskiego. Patrykowi 
Kozłowskiego z powiatu nidzickiego, Szczepanowi Olbrysiowi ze 
szczycieńskiego i Grażynie Sendzie z gołdapskiego nie udało się to mimo 
wygranej (tab. 15b). 

W niedawnych wyborach we wszystkich powiatach okręgu elbląskiego 
wygrało PiS, pomimo wystawienia ponownie bardzo słabego lidera listy 
Krasulskiego, który nie zdołał wygrać z żadnym z lokalnych liderów. Najlepiej 
wypadł ponownie Zbigniew Babalski, który wygrał w trzech południowych 
powiatach. On dostał mandat obok Roberta Gontarza z pow. działdowskiego 
oraz Jerzego Wilka, który wygrał w Elblągu i powiecie elbląskim. Trzech liderów 
nie dostało mandatu: Adam Ołdakowski z powiatu bartoszyckiego, Jacek Pawlik 
z lidzbarskiego i Monika Modzelewska-Kozioł z braniewskiego. Na liście PiS w 
okręgu olsztyńskim Arent ustąpiła pierwsze miejsce Wojciechowi 
Maksymowiczowi. Poprawił on wyniki PiS i zwyciężył w czterech powiatach. 
Arent również otrzymała mandat, ale nigdzie nie przeważyła, co wskazuje na jej 
małą popularność. Ponownie w swoich powiatach wygrali Kossakowski i 
Małecki, którzy obok Maksymowicza byli jedynymi z lokalnych liderów PiS, 
którzy weszli w tej kadencji do Sejmu. Gosiewskiemu oraz Kozłowskiemu się to 
nie udało. Również nowi kandydaci, Henryk Żuchowski ze szczycieńskiego i 
Robert Nowacki z węgorzewskiego nie otrzymali mandatów poselskich. PO 
utrzymało przewagę jedynie w samym Olsztynie za sprawą lidera listy Janusza 
Cichonia (tab. 15c; ryc. 14). 
 
Wielkopolskie 

W 2011 roku PO dominowała we wszystkich czterech okręgach, a PiS 
było drugie. Wyniki PO w okręgu kaliskim pokazują silnie rozbudowane 
struktury terenowe w regionie. Mariusz Witczak okazał się kompetentnym 
liderem wygrywając w swoim Kaliszu i dwóch innych powiatach. Obok niego do 
Sejmu weszło kliku liderów lokalnych. Byli nimi Łukasz Borowiak z Leszna, 
Maciej Orzechowski z Krotoszyna oraz Wojciech Ziemniak, który wygrał w 
powiecie kościańskim i gostyńskim. Innym liderom, którzy zdobyli wtedy 
przewagę nie udało się uzyskać mandatów. W rawickim takim kandydatem był 
Mariusz Suchanecki, w pleszewskim Marcin Sitnicki, w ostrowskim Przemysław 
Krzysztofiak, a w kępińskim Bożena Henczyca. PiS w tym okręgu wygrał 
jedynie w powiecie kaliskim. Lider listy pomimo uprzywilejowanego miejsca nie 
wszedł do parlamentu, a zwycięstwo w tym powiecie PiS zawdzięczał Adamowi 
Rogackiemu, który uzbierał najwięcej głosów jako kandydat nr 2. Interesująca 
sytuacja polityczna była wówczas w okręgu konińskim. W części zachodniej 
przeważała PO, a we wschodniej PiS. Pomiędzy nimi znajdował się obszar o 
małym poparciu zarówno dla jednej i drugiej partii, gdzie wygrał PSL z 
Eugeniuszem Grzeszczakiem na czele. Przeważył on nieznacznie nad każdą z 
opcji duopolu w powiecie słupeckim, wygrywając w ten sposób mandat poselski. 
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Będący na czele PO Tomasz Nowak wygrał w Koninie i dwóch powiatach na 
zachodzie okręgu. Dwóch działaczy lokalnych również się wykazało, a byli to 
Paweł Arndt z powiatu gnieźnieńskiego i Krystyna Poślednia z wrzesińskiego. 
Cała trójka dostała się do Sejmu. Po wschodniej stronie, gdzie wygrał PiS, lider 
listy Witold Czarnecki nie wygrał w żadnym z okręgów, choć uzbierał na tyle 
wiele głosów by zostać posłem. Największe zasługi dla wygranej na tym 
obszarze położył Adam Hofman, który zwyciężył w powiatach konińskim i 
kolskim, zdobywając dla PiS najwięcej głosów. W powiecie tureckim wyróżnił 
się również Ryszard Bartosik, lecz zdobył za małe poparcie by pozyskać mandat 
poselski. W okręgu pilskim PO wygrało w każdym z powiatów, a Adam 
Szejnfeld okazał się bardzo kompetentnym liderem politycznym, gdyż zwyciężył 
w wielu powiatach. Również bardzo dobrze ocenić można pracę Jakuba 
Rutnickiego, który jako działacz z drugiego miejsca na liście zwyciężył w trzech 
powiatach. Mandat poselski przypadł również Killionowi Munyamie, 
profesorowi ekonomii pochodzącemu z Zambii, który działa w powiecie 
grodziskim. Lokalnie wykazali się także Stanisław Chmielewski w powiecie 
złotowskim i Krzysztof Poszwa w wągrowieckim, ale nie udało im się pozyskać 
mandatu. W okręgu poznańskim wygrał trzeci na liście Waldy Dzikowski, 
zarówno w mieście jak i powiecie. Lider listy był dopiero drugim kandydatem 
(tab. 16a). 
 
Tab. 16a. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

36. 
Kalisz 

24,2 
(3) 

11,9  
(1) 

10,1 (1) 12,8 
(2) 

37,1 
(5) 

M. Witczak (PO) – 31,3 
A. Rogacki (PiS) – 14,9 
M. Orzechowski (PO) – 14,1 
W. Ziemniak (PO) – 12,7 
Ł. Borowiak (PO) – 11,5 

37. 
Konin 

27,4 
(3) 

13,1 
(1) 

11,2 (1) 12,8 
(1) 

30,9 
(3) 

T. Nowak (PO) – 24,3 
A. Hofman (PiS) – 24,0 
P. Arndt (PO) – 12,6 
E. Grzeszczak (PSL) – 9,6 
K. Poślednia (PO) – 8,7 

38. Piła 19,2 
(2) 

11,4 
(1) 

11,0 (1) 12,0 
(1) 

43,6 
(4) 

A. Szejnfeld (PO) – 45,8 
J. Rutnicki (PO) – 19,8 
K. Munyama (PO) – 7,9 

39. 
Poznań 

19,2 
(2) 

8,4 (1) 11,7 (1) 3,0 
(0) 

55,1 
(6) 

W. Dzikowski (PO) – 54,6 

Źródło: PKW 

 
 Wybory z 2015 roku ujawniły przewagę PiS nad PO. W okręgu kaliskim 
PO traciła nie tylko na rzecz PiS, ale także PSL, czego przykładem jest powiat 
kępiński, gdzie największe poparcie zdobyła Andżelika Możdżanowska, liderka 
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listy tej partii. Zdobyła tym samym mandat poselski. PO wygrała tylko w 
Lesznie, gdzie największym poparciem cieszył się poseł PO Wojciech Ziemniak. 
W pozostałych powiatach przeważał już PiS. Tym razem na czele listy PiS 
stanęła Joanna Lichocka, która wygrała w stolicy okręgu i powiecie pleszewskim 
oraz kościańskim. Ustąpiła ona Janowi Dziedziczakowi, drugiemu na liście, w 
powiecie ostrzeszowskim, rawickim, leszczyńskim i krotoszyńskim. Tomasz 
Ławniczak wygrał w powiecie ostrowskim. Piotr Kaleta zastąpił Rogackiego w 
powiecie kaliskim i tamże również wygrał. Powyżsi kandydaci PiS otrzymali 
mandaty. Lidii Czechak z powiatu jarocińskiego i Sylwii Maćkowiak z 
gostyńskiego się to nie udało. Okręg koniński w 2015 roku był już całkowicie 
zdominowany przez PiS. Partia ta wygrała we wszystkich powiatach, mimo, że 
Adam Hofman nie startował. Na czele listy ponownie stanął Witold Czarnecki i 
tym razem przeważył w Koninie i powiecie konińskim, słupeckimi wrzesińskim. 
W powiecie tureckim ponownie wygrał Bartosik i tym razem dostał mandat. W 
powiecie kolskim wygrał Leszek Galemba, w gnieźnieńskim i śremskim zaś 
Zbigniew Dolata. Obaj też otrzymali miejsce w Sejmie. Odmiennie sytuacja 
przedstawiała się w okręgu pilskim, gdzie jedynie w powiecie pilskim PiS 
zdołało przeważyć, a pozostałe powiaty głosowały za PO. Zwycięzcą w pilskim 
okazał się lider listy PiS Maks Kraczkowski. Na czele listy PO stanęła tym razem 
Maria Janyska, która okazała się kompetentną następczynią Szajnfelda i wygrała 
w trzech powiatach. Bardzo wysokim poparciem cieszył się nadal Rutnicki,  
 
Tab. 16b. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

36. 
Kalisz 

31,8 
(5) 

24,7 
(4) 

11,0 
(1) 

8,8 (0) 8,0 (1) 7,0 (1) J. Dziedziczak (PiS) – 26,7 
J. Lichocka (PiS) – 24,1 
A. Możdżanowska (PSL) – 
18,8 
W. Ziemniak (PO) – 12,0 
T. Ławniczak (PiS) – 8,7 
P. Kaleta (PiS) – 6,8 

37. 
Konin 

37,4 
(5) 

20,2 
(2) 

6,9 
(0) 

11,8 (0) 8,8 (1) 6,9 (1) W. Czarnecki (PiS) – 26,4 
Z. Dolata (PiS) – 18,1 
R. Bartosik (PiS) – 8,2 
L. Galemba (PiS) – 7,7 

38. Piła 27,3 
(3) 

31,0 
(4) 

7,7 
(1) 

9,1 (0) 9,0 (1) 7,0 (0) J. Rutnicki (PO) – 27,9 
M. Janyska (PO) – 21,7 
M. Kraczkowski (PiS) – 
20,5 
K. Munyama (PO) – 6,2 

39. 
Poznań 

23,9 
(3) 

35,6 
(5) 

1,9 
(0) 

8,1 (0) 6,1 (0) 14,5 (2) R. Grupiński (PO) – 29,1 
W. Dzikowski (PO) – 28,0 

Źródło: PKW 
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który wygrał w tych samych powiatach co poprzednio i dołożył jeszcze 
obornicki oraz wolsztyński. W grodziskim wybrany został ponownie Munyama. 
W złotowskim powiecie znów wygrał Chmielewski, lecz i tym razem za mało 
miał głosów by dostać mandat. W okręgu poznańskim wygrała PO, lecz stojący 
na pierwszej pozycji listy Szymon Ziółkowski okazał się słabszy od poprzednika 
Waldego Dzikowskiego który wygrał w powiecie poznańskim i Rafała 
Grupińskiego który przeważył w Poznaniu. Wszyscy trzej dostali się do ław 
sejmowych (tab. 16b). 
 W ostatnich wyborach PiS zdobyło jeszcze większe poparcie w 
wielkopolskim i jedynie w okręgu poznańskim przewagę utrzymali zwolennicy 
PO. W okręgu kaliskim Jan Dziedziczak dostał pierwsze miejsce na liście PiS i 
zdobył przeważającą liczbę głosów w większości powiatów. Do Sejmu z 
ramienia PiS dostały się także dwie lokalne działaczki, Katarzyna Sójka z 
powiatu ostrzeszowskiego i Marlena Maląg z ostrowskiego. Kandydatom z 
powiatów kępińskiego, gdzie wygrała Alicja Śniegocka, pleszewskiego – Leszek 
Bierła, i jarocińskiego podległego Lidii Czechak, nie udało się zdobyć mandatu. 
PO wygrała jedynie w Lesznie za sprawą Grzegorza Rusieckiego, który dzięki 
temu otrzymał mandat poselski. Interesująca sytuacja pod względem marketingu 
politycznego wystąpiła w ostatnich wyborach w okręgu konińskim. Otóż dwie 
kadencje temu obecny w regionie był znany polityk PiS Adam Hofman, który 
już nie kandydował. PiS wystawił na pierwsze miejsce tym razem osobę o 
podobnie brzmiącym nazwisku – Zbigniewa Hoffmanna. Czarnecki był drugi na 
liście. Hoffmann wygrał w większości powiatów zdobywając najwięcej głosów, 
nawet więcej od niektórych byłych posłów. Jedynie w kolskim ponownie wygrał 
Galemba a w tureckim Bartosik, którzy również ponownie dostali się do Sejmu. 
Żadna inna partia nie zdobyła przewagi w żadnym z powiatów okręgu 
konińskiego. Z kolei w pilskim liderem PiS został Krzysztof Czarnecki (nie 
mylić z Witoldem Czarneckim, działaczem PiS z Konina). Wygrał on w 
większości powiatów. Dużo głosów zyskał w pilskim i chodzieskim Marcin 
Porzucek, który również uzyskał mandat i pokonał Janyską z PO. W 
złotowskim PiS wygrał dzięki Dorocie Banaś, ta jednak miała za mało 
mandatów by zostać posłem. PO utrzymało się w przewadze tylko dzięki pracy 
posła Jakuba Rutnickiego w powiatach nowotomyskim i szamotulskim. Okręg 
poznański pozostał bastionem zwolenników PO. Tym razem wystawiona na 
pierwszej lokacie Joanna Jaśkowiak wygrała zdecydowanie zarówno w Poznaniu, 
jak i powiecie poznańskim (tab. 16c; ryc. 15). 
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Tab. 16c. Podział mandatów w woj. wielkopolskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w 
tys.) PiS PO PSL SLD Konfederacja 

36. 
Kalisz 

42,5 
(6) 

24,7 
(3) 

12,8 
(1) 

13,4 
(2) 

6,6 (0) J. Dziedziczak (PiS) – 60,6 
M. Maląg (PiS) – 25,7 
K. Sójka (PiS) – 15,9 
G. Rusiecki (PO) – 12,9 

37. 
Konin 

47,3 
(5) 

20,5 
(2) 

9,8 
(1) 

15,0 
(1) 

6,7 (0) Z. Hoffmann (PiS) – 42,8 
R. Bartosik (PiS) – 17,3 
L. Galemba (PiS) – 16,5 

38. Piła 35,6 
(4) 

30,6 
(3) 

13,8 
(1) 

13,3 
(1) 

6,6 (0) J. Rutnicki (PO) – 39,3 
K. Czarnecki (PiS) – 38,1 
M. Porzucek (PiS) – 27,1 

39. 
Poznań 

25,3 
(3) 

45,4 
(5) 

6,2 
(0) 

16,5 
(2) 

6,6 (0) J. Jaśkowiak (PO) – 67,8 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 15. Zmiany liderów politycznych w woj. wielkopolskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Zachodniopomorskie 

W zachodniopomorskim struktury PO były i są o wiele silniejsze od 
struktur PiS. W 2011 roku PO zdobyła tutaj niemal połowę głosów. W okręgu 
koszalińskim w każdym z powiatów wygrała PO, a lider listy, Stanisław 
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Gawłowski, okazał się na tyle kompetentnym, by wygrać nie tylko w Koszalinie, 
ale i trzech innych powiatach. Wśród działaczy PO znalazło się też kilku 
dobrych liderów lokalnych. Na przykład Marek Hok w kołobrzeskim, Wiesław 
Suchowiejko w szczecineckim, czy Paweł Suski w wałeckim to ci, którzy 
wówczas pozyskali mandaty wygrywając w swoich powiatach. Byli też inni 
zwycięzcy, jak Magdalena Gąsecka w powiecie sławieńskim, Waldemar Miśko w 
białogardzkim i Wioletta Kaszak w choszczeńskim, którym jednak zabrakło 
głosów do uzyskania mandatów. W okręgu szczecińskim największym 
poparciem cieszył się Bartosz Arłukowicz, który dostał pierwsze miejsce na 
liście PO. Pokonał on wtedy kandydatów innych partii, jak i liderów struktur 
lokalnych PO, za wyjątkiem Konstantego Oświęcimskiego z powiatu gryfickiego 
(tab. 17a).  
 
Tab. 17a. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2011 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS SLD Ruch Palikota PSL PO 

40. 
Koszalin 

21,2 
(2) 

11,4 
(1) 

12,4 (1) 6,4 
(0) 

46,3 
(4) 

S Gawłowski (PO) – 27,0 
M. Hok (PO) – 16,4 
W. Suchowiejko (PO) – 8,7 
P. Suski (PO) – 7,7 

41. 
Szczecin 

21,7 
(3) 

11,1 
(1) 

11,8 (1) 4,3 
(0) 

46,7 
(7) 

B. Arłukowicz (PO) – 101,7 
K. Oświęcimski (PO) – 7,4 

Źródło: PKW 

 
 W 2015 roku pomimo wygranej PiS w wyborach, PO utrzymała 
przewagę w obu okręgach województwa zachodniopomorskiego. W okręgu 
koszalińskim przegrała tylko w czterech powiatach. Hok z Gawłowskim 
zamienili się tym razem miejscami na liście. Działacz z Kołobrzega został teraz 
jedynką i może było to błędem, gdyż nawet jako były poseł, był mniej 
rozpoznawalny od Gawłowskiego, który przewodził strukturom wojewódzkim 
w Koszalinie, gdzie wygrał. Ostatecznie Hok zdołał wygrać tylko w 
kołobrzeskim i drawskim. Największym odsetkiem głosów poszczycić się jednak 
mógł Paweł Suski, ponownie wybrany na posła dzięki wyborcom z powiatu 
wałeckiego. Wioletta Kaszak ponownie uzyskała przewagę w powiecie 
choszczeńskim, lecz znowu było to za mało by uzyskać mandat. Liderem listy 
PiS w tych wyborach był Czesław Hoc. Podobieństwo nazwisk obydwóch 
liderów duopolu jest zapewne przypadkowe, lecz niejednemu wyborcy utrudniło 
ich rozpoznanie. Hoc wygrał niewielką różnicą głosów w dwóch powiatach nad 
PO, świdwińskim i sławieńskim. Największy odsetek głosów w swoim rejonie 
zdobyła Małgorzata Golińska w powiecie szczecineckim. Przewagę w powiecie 
białobrzeskim zyskał też Stefan Strzałkowski. Golińska i Hoc zostali posłami, a 
Strzałkowski uzyskał na to za mało głosów. W okręgu szczecińskim PO 
również dokonało niekorzystnej zmiany lidera listy. Bartosz Arłukowicz, który 
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tak skutecznie pokonał PiS w poprzednich wyborach został umieszczony na 
końcu karty do głosowania. Nowym liderem został Norbert Obrycki. Mimo to 
PO wygrała w prawie wszystkich powiatach, oddając jedynie południową część 
okręgu wpływom PiS. Obrycki zdołał z niewielką różnicą głosów utrzymać 
przewagę PO w Szczecinie. Arłukowicz przeważył jedynie w powiecie łobeskim. 
Dzięki przesunięciu Arłukowicza na dalsze miejsce, wielu lokalnych działaczy 
zdołało przeważyć w swoich powiatach. Mimo to Arłukowicz zdołał zdobyć 
reelekcję. Na wagę mandatu poselskiego zdołali tego dokonać Sławomir Nitras 
w powiecie kamieńskim i Magdalena Kochan w goleniowskim. Wygrana 
następujących liderów lokalnych jednak nie doprowadziła ich do Sejmu: Elżbiety 
Jabłońskiej ze Świnoujścia, posła Konstantego Oświęcimskiego z gryfickiego, 
Zofii Ławrynowicz ze stargardzkiego,oraz Joanny Żurowskiej, która wygrała w 
powiecie polickim. PiS z Joachimem Brudzińskim wygrało w trzech powiatach 
południowych. Brudziński zdobył zwycięstwo i mandat w powiecie pyrzyckim i 
myśliborskim, a Rafał Mucha wygrał w gryfińskim, niemniej jednak nie udało 
mu się zdobyć mandatu poselskiego (Tab. 17b). 
 
Tab. 17b. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2015 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów 
w tys.) PiS PO PSL Zjed. 

Lewica 
Kukiz 
‘15 

Nowoczesna 

40. 
Koszalin 

28,6 
(3) 

30,1 
(3) 

4,1 
(0) 

11,4 (0) 9,4 (1) 8,1 (1) Cz. Hoc (PiS) – 25,1 
M. Hok (PO) – 17,6 
S. Gawłowski (PO) – 
14,2 
M. Golińska (PiS) – 7,6 
P. Suski (PO) – 5,7 

41. 
Szczecin 

29,1 
(5) 

31,9 
(5) 

3,9 
(0) 

8,6 (0) 8,4 (1) 8,7(1) J. Brudziński (PiS) – 
46,9 
S. Nitras (PO) – 20,9 
B. Arłukowicz (PO) – 
20,7 
N. Obrycki (PO) – 16,6 
M. Kochan (PO) – 9,0 

Źródło: PKW 

 
 W ostatnich wyborach, mimo zdecydowanej przewagi PiS w Polsce, w 
województwie zachodniopomorskim utrzymała się równowaga pomiędzy liczbą 
głosów oddanych na obie partie duopolu. W PO doszło do dużych zmian w 
okręgu. Nie startowali dwaj dotychczasowi liderzy, ani Gawłowski, ani Hok. 
Nowy otwierający listę nie był rozpoznawalny, a w Koszalinie wygrał Tomasz 
Czuczak. Miał on jednak za mało głosów by dostać mandat. W terenie wygrało 
PiS. Czesław Hoc ponownie był „jedynką” i wygrał w powiatach zachodniej 
części okręgu oraz w powiecie sławieńskim. Ponownie również wygrała i została 
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posłem Małgorzata Golińska ze szczecineckiego. Paweł Szefernaker mimo 
porażki w Koszalinie zdobył najwięcej głosów w powiecie koszalińskim, co 
również dało mu mandat poselski. Strzałkowskiemu w białogardzkim to 
ponownie się nie udało, jak i Andrzejowi Suboczowi, który zdobył przewagę w 
powiecie wałeckim. W okręgu szczecińskim doszło do zmiany liderów. 
Arłukowicz już nie kandydował, a Obryckiego przesunięto na trzecią pozycję. 
Liderem listy PO został Nitras, który zdołał przekonać do siebie więcej 
wyborców niż liderzy lokalni i wygrać w Szczecinie, Świnoujściu oraz powiecie 
polickim. W pozostałych powiatach z niewielką przewagą wygrało PiS z 
Markiem Gróbarczykiem na czele. W powiecie stargardzkim zdobył na nim i 
nad PO przewagę Michał Jach, który dzięki temu poparciu zdobył mandat. W 
gryfińskim ponownie wygrał Mucha i znowu nie zdołał zdobyć mandatu. W 
pyrzyckim niewielką różnicą głosów przeważyła Justyna Łujak, lecz ona również 
nie dostała się do Sejmu. Widać zamiana lidera po stronie PiS również 
zakończyła się tutaj porażką, więc można wysnuć wniosek, że przywództwo, o 
ile jest kompetentne i zwycięskie, powinno być przede wszystkim niezmienne 
(tab. 17c; ryc. 16). 
 
Tab. 17c. Podział mandatów w woj. zachodniopomorskim w 2019 roku 

Okręg % głosów (liczba mandatów) Liderzy (liczba głosów w tys.) 

PiS PO PSL SLD Konfederacja 

40. 
Koszalin 

36,8 
(3) 

32,3 
(3) 

9,4 
(1) 

15,4 
(1) 

6,0 (0) Cz. Hoc (PiS) – 33,1 
P. Szefernaker (PiS) – 22,1 
M Golińska (PiS) – 16,5 

41. 
Szczecin 

35,1 
(4) 

35,7 
(5) 

7,4 
(1) 

15,2 
(2) 

6,5 (0) S. Nitras (PO) – 78,5 
M. Gróbarczyk (PiS) – 58,9 
M. Jach (PiS) – 11,9 

Źródło: PKW 

 
Ryc. 16. Zmiany liderów politycznych w woj. zachodniopomorskim 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 
Wnioski 

1) Siłę partii stanowią silni i ideowi działacze, którzy pracują w terenie 
nie tylko podczas kampanii wyborczych. Lokalni liderzy rywalizują cały czas ze 
swoimi oponentami politycznymi i wykazując się kompetencją zdobywają 
doświadczenie, po którym przychodzi  ważna w demokracji rozpoznawalność. 
Może o tym świadczyć utrzymywanie się PO w niektórych rejonach, szczególnie 
tam gdzie lokalni działacze tej partii wypracowali sobie przez lata uznaną 
pozycję. Również wygrana PiS w 2011 na wschodzie Polski była zasługą 
skutecznych liderów lokalnych. 

2) Sposobem na skuteczne zaprzepaszczenie szansy na uzyskanie 
dobrego wyniku wyborczego jest przyjmowanie na listy osób, które doznały 
porażki wizerunkowej (np. Niesiołowski, Neumann). Jest to równoznaczne z 
wyborem w okręgu kandydatów alternatywnej partii i z utratą elektoratu. 
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3) Szansę zwycięstwa wyborczego obniża wpisanie na listy wyborcze 
osób przypadkowych, szczególnie jeżeli są one wpisane na pozycji liderów list. 
Słabe osoby, choć na pierwszym miejscu, zwykle dostają mandat, lecz psują 
ogólny wynik partii w okręgu nawet o kilka procent. Szczególnie tak zwani 
„spadochroniarze”, czyli politycy, którzy politycy, których pozycja w partii jest 
znacznie wyższa niż wynikałoby to z ich dotychczasowych zasług lub 
kompetencji, nie posiadają też popularności wśród elektoratu, ale zostali wpisani 
na listy w wyniku porozumień wewnątrzpartyjnych lub koalicyjnych (np. Kowal 
w Krakowie w 2019). Ich wprowadzanie również obniża ogólny wynik partii i 
podważa jej wiarygodność w oczach wyborców. 

4) Nie powinno się także zmieniać miejsc startu popularnym liderom 
danych okręgów, jak na przykład PO zdecydowało zrobić ze Schetyną. Został 
on przeniesiony z okręgu legnickiego, gdzie miał spore poparcie, do 
świętokrzyskiego, gdzie przegrał. Jeżeli już taki transfer musi być dokonany, to 
osoby te powinny być wpisane na ostatnie miejsce, co redukuje znacznie zakres 
strat w elektoracie (tak uczyniono m.in. ze Zbigniewem Ziobro w 
świętokrzyskim w 2015). Zabieg taki nie podważa ponadto chęci do walki wśród 
lokalnych liderów partii.  

5) Na pierwszych miejscach list wyborczych powinny znajdować się 
silne, charyzmatyczne postaci pochodzące i mieszkające w danym okręgu. Tacy 
liderzy potrafią nie tylko wygrywać w miejscu zamieszkania, ale zdobywać 
zaufanie tam, gdzie dana partia nie ma silnych i mocnych działaczy i struktur, 
prowadząc dzięki temu partię do zwycięstwa w okręgu, jak zrobił to np. 
Zdrojewski we Wrocławiu. 

6) Należy unikać zmian na listach wyborczych z wyborów na wybory. 
Nowi liderzy często nie są tak doświadczeni i kompetentni jak poprzednicy, co 
osłabia wpływy partii. 

7) Na wyniki wyborów pozytywnie wpływają podobieństwa lub 
zbieżności nazwisk kandydatów; umieszczanie na listach osób o podobnie 
brzmiących nazwiskach dało zaskakujące wyniki (np. Cimoszewicz w pow. 
hajnowskim w 2015, czy Hoffmann w okręgu konińskim w 2019). 

8) Kluczem do zwycięstwa w wyborach jest postępowanie według 
następującego sposobu przy układaniu list wyborczych: 
 - pierwsze miejsce: najpopularniejszy lokalny polityk partii w 
poprzednich wyborach; 
 - kolejnych kilka miejsc: najlepsi działacze lokalni wg poparcia w 
poprzednich wyborach; 
 - środkowe miejsca: pozostali lokalni liderzy, którzy dopiero się uczą i 
zdobywają doświadczenie oraz realizują swoje polityczne ambicje, ewentualnie 
mecenasi partii, którzy łożą na kampanię; 
 - ostatnie miejsce: popularna osoba spoza świata polityki, lub osoba ze 
zbieżnym nazwiskiem do kogoś popularnego i wzbudzającego zaufanie. 
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Andrzej PISKOZUB 
Uniwersytet Gdański    

 
 

MILENIJNE NIESPODZIANKI 
 
 
 

Milenijny przełom roku 2000 stanowił dla mnie cezurę między dawnymi a 
nowymi laty. Dwa wydarzenia poprzedzające go zwieńczyly dziesięcioletnie dzieje 
Katedry Nauki  o  Cywilizacji. Oba były niespodziankami, jakich absolutnie nie 
przewidywałem. Pierwszym był list z Kancelarii Prezydenta RP z zaproszeniem: 

  
 W imieniu Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone 
reformie administracji publicznej.(...) 
 Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 1998 r.  o godzinie 11 w sali 
obrazowej Pałacu Prezydenckiego.                   

 
Szef Kancelarii  

                                             Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
                                                        (....) Danuta Hübner  

  
W spotkniu brało udzial kilkadziesiąt osób, w tym z województwa 

gdańskiego dwaj: prof. Jerzy Kołodziejski i ja. Po krótkim zagajeniu Prezydenta 
rozpoczęła się dyskusja. Przed nią podniósł rękę Jerzy prosząc o udzielenie mu 
głosu „przed prezentacją koncepcji gdańskich liberałów”. Ta liczba mnoga była 
w tej sytuacji zabawna. No ale określenie „tego gdańskiego liberała” w 
odniesieniu do wieloletniego przyjaciela byłoby dużo gorsze. W ogóle nie było 
się o co spierać. Jerzy od dawna bronił swej koncepcji 9 makroregionów, Plan 
Krajowy postulował 29 <małych województw>, prof. Dziewoński liczbę ich 
podniósł do 32, ja ich asymptotę  podniosłem do 36, co doprowadza podział 
administracyjny Polski do  modelu: 9 (makroregiony), 9x2=18 (województwa),  
9x2x2=36  (małe województwa). Gdy skończyłem moją wypowiedź, 
podszedłem do prezydium zebrania, wręczając pani Hübner jej streszczenie, a 
prezydentowi Kwaśniewskiemu tom „Z prądem i pod prąd epoki”, z setką moich 
artykułów. Przyjął ją z podziękowaniem. Wchodząc na to spotkanie, niósł pod 
pachą Konstytucję RP, wychodząc niósł dwie księgi: Konstytucję i moją 
publicystykę z czasów PRL. Był to ostatni  mój wyjazd do Warszawy. Ostatni, a 
zarazem najświetniejszy rangą spotkania. Zaproszenie do udziału w zebraniu 
dyskusyjnym w Pałacu Prezydenckim w 1998 roku  było analogiczne do 
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zaproszenia mnie w 1990 roku przez stworzony w Urzędzie Rady Ministrów  
Zespół do opracowania koncepcji zmian w organizacji terytorialnej państwa. Sprawcą  tego 
zaproszenia był w mojej opinii niewątpliwie profesor Kołodziejski, przez 
premiera Mazowieckiego powołany na kluczowe stanowisko w URM.  Dlatego 
również w 1998 roku  z jego osobą wiązałem zaproszenia mnie do Pałacu 
Prezydenckiego. A sprawdzić tego nie zdążyłem, bo na tym spotkaniu 
widzieliśmy się po raz ostatni, przed jego nagłym zgonem w 2001 roku.  
  Doceniając zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w 1998 roku,  
nieporównanie od niego ważniejszym w kończącym się tysiącleciu był, także 
ostatni, mój wyjazd do Szczecina.  Uniwersytet Szczeciński zaprosił mnie o 
przybycie do niego  w dniu 21 maja 1999 roku na uroczystość nadania mi 
doktoratu honoris causa. Było to najważniejsze wydarzenie w mojej karierze 
naukowej. Ale skądinąd mógłbym go oczekiwać? Tamtem ośrodek był 
pierwszym, jaki odwiedziłem w 1961 roku, blisko czterdzieści lat temu  i  w 
żadnym innym tylekroć nie byłem.  A teraz mam udać się tam dla nadania mi tej 
wielkiej godności. Nikt tak pięknie jej wartości nie opisał, niż Norman Davies,  
odbierając doktorat honoris causa na UG:  
 
Doktorat honoris causa znaczy więcej niż każdy inny stopień czy tytuł 
naukowy, dlatego że pochodzi on od czystego, wolnego wyboru nadawców. 
Nikt niemoże starać się o taki doktorat, nikt nie może przedstawić swojej 

kandydatury, i nikt nie może zmusić uniwersytetu do wybrania takiego czy 
owego kandydata. Z własnej woli samo grono naukowców, na pewnym 
wydziale, na pewnej uczelni, decyduje o tym, aby przekazać jednemu 
człowiekowi ten wielki honor. Dzięki temu to wyróżnienie posiada niezwykłą 
wartość moralną, a wyróżnionego doktora spotyka takie szczęście, które 
trudno porównać do szczęścia w innych  sferach życia publicznego.  

  
Takiego szczęścia doznałem tego wspaniałego dnia w Szczecinie. Rektor 

UG przybył na tę uroczystość w insygniach rektorskich, mnie udostępnił 
autokar uczelniany wcale nieprzepełnniony, gdyż wiózł oprócz mnie cztery 
osoby z najbliższej rodziny oraz mojego zastępcę z Katedry Nauki o Cywilizacji. 
To mówi samo za siebie. Na własną rękę przybyli do Szczecina pamiętający 
mnie przyjaciele i koledzy. W  publikacji wydanej na tę uroczystość przez 
Uniwersytet Szczeciński  naliczono, że od powstania UG opracowałem sto 
opinii: 41 recenzji doktorskich, 39 recenzji habilitacyjnych, 18 o tytuł naukowy 
profesora (wśród nich w roku 1985 dla Huberta Bronka, teraz rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego, z rąk którego odebrać miałem nadanie mi 
godności doktora honoris causa). W statystyce tej, 28 opinii  dotyczyło 
szczecińskiego ośrodka naukowego. Do nich dochodzą dwie moje opinie w 
postępowaniu o doktorat honoris causa dla profesorów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, co w sumie składa się na 30 awansów w szczecińskiej kadrze 
naukowej.  Dlatego na zawistne pytania zadawane mi w UG: „Za co właściwie 
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Szczecin  nadal tobie doktorat honoris causa?” odpowiadałem  szczegółowym  
wykładem aż do momentu, kiedy zbaraniały ignorant powiedział: „A ... nie 
wiedziałem!”   
 Uroczystość na Uniwersytecie Szczecińskim była niezapomniana. Rektor 
Hubert Bronk podsumował ją słowami: „Zaszczytem dla Alma Mater 
Stetiniensis jest przyjęcie do grona  naszych honorowych doktorów prof. zw. dr.  
hab. Andrzeja Piskozuba, doctora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Potwierdził to wręczeniem mi Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego, pierwszej 
uczelni, której medal otrzymałem. Drugim był Medal Uniwersytetu Gdańskiego 
wręczony mi przez rektora UG Ceynowę, cztery lata później, na uroczystości 
pożegnalnej towarzyszącej  mojemu przejściu na uniwersytecką  emeryturę.   
 

Wykład doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. zw. dr. hab.  Andrzeja Piskozuba 

 
TRANSPORT  W  DZIEJACH  CYWILIZACJI 

 
Transport w dziejach cywilizacji to tytuł ostatniej z moich książek, 

opublikowanej w ubiegłym 1998 roku. Zdecydowalem się na taką samą nazwę 
dla niniejszego wykładu nie po to, aby przy tej okazji książkę wspomnianą 
reklamować, czy też treści jej tutaj powtarzać. O zbieżności tej przesądzila 
symbolika w tytule tym zawarta, zestawiająca obok siebie oba w mojej 
autobiografii naukowej najważniejsze pojęcia - <transport> i <cywilizację>. 
Przed ośmiu laty opuściłem Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu 
Gdańskiego i stworzoną na nim przeze mnie Katedrę Ekonomiki Transportu. 
Przeniosłem się na Wydział Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu, zakładając 
na nim Katedrę Nauki o Cywilizacji. Taka decyzja po 35 latach pracy naukowej 
prowadzonej pod szyldem transportowym, musiała się ludziom z tego 
środowiska wydawać jakąś dramatyczną a niezrozumiałą woltą, radykalnym 
przeskokiem z jednej dziedziny do drugiej, zupełnie odmiennej. Otóż w 
wykładzie tym postaram się dowieść, iż żaden dramatyczny zwrot, żaden 
przełom w moich zainteresowaniach naukowych, czy wręcz w mojej 
osobowości nie miał miejsca, gdyż decyzje jakie wówczas podjąłem były 
ogniwem rozwojowym w uprawianej przeze mnie i wtedy i potem działalności 
naukowej. Zmiana wydziału była formalnością niezbędną, poprzedzającą 
stworzenie wspomnianej nowej Katedry, zaś krąg problemów naukowych w niej 
uprawianych jedynie poszerzeniem kręgu zagadnień badanych wczesniej. Można 
to przyrównać do zmiany orbity lotu, przemieszczeniem się na nową, szerszą od 
poprzedniej.  

Czy jednak wyraziłem się precyzyjnie mówiąc, że dopiero z ową zmianą 
wydziału i dotychczasowego środowiska naukowego nastąpiło przed osmiu laty 
to „poszerzenie kręgu zagadnień wcześniej uprawianych”? Czyż bowiem nie jest 
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prawdą, że owo „poszerzenie” faktycznie dojrzewało, dokonywało się i 
postępowało przez trzy wcześniejsze dziesięciolecia, zanim w 1991 roku zostało 
formalnie „przyklepane” odejściem z Wydziału Ekonomiki UG? 

Szukając genezy owego naukowego samookreślenia się, sięgnąć trzeba 
daleko wstecz, do obronionej 36 lat temu rozprawy doktorskiej na temat 
Transport jako przedmiot badań ekonomicznych,  a właściwie do poprzedzające ją 
mojej monografii  z 1961 roku  Transport jako przedmiot badań naukowych. W obu 
tamtych tekstach, napisanych przez starszego asystenta WSE w Sopocie, 
znalazły się już wszystkie podstawowe stwierdzenia, wyznaczające późniejszą 
ewolucję mojej drogi naukowej.  Ze stwierdzeń tych zapamiętano przede 
wszystkim to kwestionujące samoistność ekonomiki transportu jako odrębnej 
dyscypliny nauki, na tej zasadzie, że nie istnieją żadne odrębne dla transportu 
prawa ekonomiczne, że istnieje jedna, wspólna dla całej gospodarki nauka 
ekonomii, adoptowana do dziedziny transportu analogicznie jak do rolnictwa, 
przemysłu, handlu itd. Zapamiętano, choćby dlatego, że spór o owe „prawa 
ekonomiczne transportu” zainspirował w następstwie i podzielił w dyskusjach 
ówczesne szczecińskie środowisko transportowe. Ale był to tylko fragment, 
wyjęty ze znacznie szerszego kontekstu tamtejszych rozwazań. Generalnie 
bowiem wywody tamte kwestionowały ówczesne koncepcje <ekonomik 
branżowych>, wykazując, że są to w istocie sztucznie scalone wycinki różnych 
dziedzin nauki, z których każda bada zjawiska transportu (czy innej analogicznej 
części gospodarki) w odniesieniu do jego poszczególnych, właściwych dla danej 
nauki aspektów. Ze znacznie większej tych aspekrów liczby wyodrębniłem sześć 
następujących, zaliczonych do najważniejszych. Są nimi ekonomia i technika, 
prawo i nauka zarządzania, historia i geografia. Ugrupowane są tutaj parami w 
trzy zgoła odmienne zespoły, z których każdy polaryzuje w zupelnie innym 
kierunku zainteresowania badawcze zajmujących się nimi „transportowcami”. 
Rozpatrzmy je po kolei. 

Ekonomia i technika. To nie ekonomia, lecz technika decyduje o 
odrębności transportu od <nie-transportu>, przesądza o tegoż transportu 
„specyfice”. Te odrębności techniczne pociągają za sobą odrębności w adaptacji 
teorii ekonomii do dziedziny transportu – znowu analogicznie jak w adaptacji do 
np. rolnictwa, przemysłu, handlu... Nic dziwnego, że zrodziło to dla obu tych 
działów nauki potrzebę określonej <techno-ekonomicznej> symbiozy, na 
szczecińskiej uczelni wyrażającej się w nazwie: inżynieryjno-ekonomiczny 
kierunek reansportu. 

Prawo i zarządzanie. Ten aspekt transportowych zjawisk, jaki dotyczy 
organizacji i zarządzania zajmuje coraz to ważniejszą, by nie rzec dominującą 
pozycję w kształceniu specjalistów-transportowców. Coraz to nowe obszary, 
choćby tak modna od niedawna logistyka w transporcie to kolejne pola  
badawcze tego właśnie aspektu. Tutaj rodzi się naturalna symbioza między 
zarządzaniem transportem a prawem transportowym: to normy prawne, akty 
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prawne itd., rozstrzygają i przesądzają o modelach zarządzania transportem i 
jego organizacji. 

Historia i geografia. Tu dochodzimy do trzeciej pary aspektow 
transportu, pary, jaka już od lat 60. stawać się poczęla dominującą, z czasem 
jedyną „działką” moich zainteresowań badawczych w transporcie. Historia i 
geografia – znowu w  ścisłej symbiozie, wystrzegającej się rozrywania 
organicznego ich związku i preferowania tylko jednej z nich obu. Ta symbioza, 
to bynamniej nie jakieś moje „odkrycie”, lecz zjawisko od wieków dostrzegane i 
podkreślane. Niech mi wolno będzie w tym odniesieniu kolejny raz zacytować 
pochodzącą sprzed blisko czterech wieków opinię w tej sprawie, przytoczoną 
przez Stanisława Nowakowskiego (Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, 
Warszawa, s. 45-46). Zapewne jednak nikt nie zcharakteryzował tego związku w 
tak dosadny i barwny sposób, jak John Smith, ojciec historii amerykańskiej w 
swym dziele o historii stanu Virginia, wydanym w roku 1621: Geografia – 
powiada on – wydaje mi się bez historii ciałem bez życia i ruchu. Również i historia bez 
geografii może być porównana do tułacza bez dachu i ojczyzny. Ten, kto studiuje jedną z tych 
nauk bez drugiej, nie może zrozumieć cokolwiek z nich. Ten zaś, kto pomiata obydwiema, 
upodabnia się do kreta, stale przebywającego w krainie mroku. 

Aby zatem nie być ślepym na jedno oko, a tym bardziej na obydwa, od 
schyłku lat 60., kiedy to zostałem po habilitacji <samodzielnym> pracownikiem 
nauki, uprawianą przez siebie dydaktykę coraz bardziej przesuwałem ku takim 
przedmiotom jak historia transportu, historia morskich odkryć geograficznych, 
dzieje myśli geograficznej, geografia historyczna, dzieje Polski morskiej. Czy 
była to tylko historia plus geografia, czy też coś więcej? Tutaj wrócę do 
przywołanej na początku tego wykładu książki Transport w dziejach cywilizacji. 
Zrodziła się ona z cyklu tekstów dziesięć lat wcześniej publikowanych w 
kwartalniku Problemy Magazynowania i Transportu (1988-1990) pod zbiorczym 
tytułem Transport w czasie i przestrzeni.  A własnie w tym tytule kryje się owo <coś 
więcej>, zarówno w stosunku do historii  jak i do geografii transportu. Na osi 
czasu historia to przeszłość, natomiast futurologia, prognozowanie transportu, 
to przyszłość. A zatem <transport w czasie> to zarazem historia transportu, ale 
także koncepcja jego przemian i kształtowania się w przyszłości – koncepcja 
nieoderwana od czasu minionego, lecz korzystająca z doświadczeń przeszłości w 
myśl antycznej zasady: historia est magistra vitae. Analogicznie ma się sprawa z 
<transportem w przestrzeni>: to nie tylko geografia transportu, to także 
transportu tego modyfikowanie poprzez planowanie przestrzenne, poprzez 
nowe lokalizacje infrastruktury transportu. Łącznie zatem i geografię i 
planowanie przestrzenne transportu obejmuje  

Termin: rozmieszczenie transportu. I do tego sprowadza się ta klamra 
„między dawnymi a nowymi laty”: dawniej zajmowałem się rozwojem i  
rozmieszczeniem transportu, dziś - rozwojem i rozmieszczeniem cywilizacji. 
Cyklowi artykułów w  „Problemach Magazynowania i Transportu” dałem tytuł 
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„Transport w czasie i przestrzeni”, podstawowemu podręcznikowi do moich 
obecnych zajęć dydaktycznych: „Cywilizacja w czasie i przestrzeni” 
(Wydawnictwo UG Gdańsk 1996). 

Od transportu do cywilizacji w analogicznym ujęciu: duży to 
przeskok,czy niewielki? I kiedy on we mnie nastąpił? Zacznę od odpowiedzi na 
drugie z tych pytań. Przejście moje od transportu na WSE do cywilizacji na UG 
nastapiło wraz z powstaniem  Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. W decyzji 
tej umocnił mnie artykuł D.A.Pettita, wyczytany w angielskim „The Chartered 
Institute of Transport Journal” (vol.34,nr 7,1971), przenosząc jego konkluzje do 
wstępu mojej książki „Funkcjonowanie systemów transportowych” (1973): 
         

„Dominującym faktem gospodarczym naszych czasów nie jest rozwój 

przemysłu, lecz rozwój transportu .. transport jest jedną z podstawowych 

dziedzin gospodarki, która w takiej lub innej ze swych form wpływa 

bezpośrednio na życie wszystkich obywateli...  w sposób absolutnie 

oczywisty interesy transportu i interesy spoleczeństwa - to jedno... to 
fundament, na ktorym spoczywa współczesna cywilizacja..., klucz panujący 

nad wszystkimi gałęziami przemysłu..., jedno z triumfalnych osiągnięć 

ludzkości..., najbardziej żywotny problem gospodarczy naszych czasów..., 

transport – to cywilizacja.” 
 
Czy przesłaniu temu potrzeba jeszcze dodatkowego komentarza lub 
objaśnienia? Wystarczyło przyjąć je jako program na dalsza drogę naukową. A 
zwłaszcza owo motto: „transport – to cywilizacja”. A wówczas odpowiedź i na 
pierwsze z postawionych wyżej pytań będzie oczywista: czy w tej sytuacji może 
być mowa o jakimkolwiek długim dystansie, dzielącym problemy rozwoju i 
rozmieszczenia transportu od problemów rozwoju i rozmieszczenia cywilizacji?
 I tą nową drogą – jeszcze nieformalnie, bo w tamtej rzeczywistości 
ustrojowej formalizacja nowych zainteresowań była niemożliwa – kroczyłem 
konsekwentnie przez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Świadczą o tym 
tytuły moich najważniejszych książek z obu wymienionych dekad. Z lat 
siedemdziesiątych: Kierunek – rok 2000 (1976), Zarys najnowszych dziejów 
transportu(1979) I zbiorowa  Morze w kulturach świata (1976). Z lat 
osiemdziesiątych: Polska morska. Czyn XX wieku (1986), Dziedzictwo polskiej 
przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich (1987) 
i zbiorowa Wisła. Monografia rzeki (1982). Co składa się na ich treść? Rozwój i 
rozmieszczenie cywilizacji – par excellence. A nadto rozwój i rozmieszczenie 
cywilizacji – na tyle, ile tylko było to możliwe w realiach tamtej epoki, strzegącej 
„ideologicznie watpliwe” treści, tym bardziej przed ich prezentacją przez „ideologicznie 
wątpliwych” ludzi. 

Problematyka par excellence cywilizacyjna narastała tymczasem w 
kolejnych brulionach notatek i wypisów. Najwcześniejsze z nich pochodzą 
jeszcze z dekady lat sześćdziesiątych. Czego w PRL-u nie dawało się 
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opublikować, to gromadziło się w oczekiwaniu na swą godzinę. Coś z tego 
przenikało do wykładów i seminariów w przekazie werbalnym, podstawowy 
zbiór materiałów rozrósł się znacznie, nim wreszcie w 1989 roku sytuacja uległa 
diametrialnej odmianie. Lukę powstałą po usuniętych wówczas z programów 
nauczania „przedmiotów ideologicznych” postanowiono zastąpić 
„przedmiotami humanizujacymi”. Zaproponowano mi przygotowanie jednego z 
nich. Dałem mu nazwę „Elementy nauki o cywilizacji” i stał się on głównym  
przedmiotem mojej dydaktyki  w Uniwersyteci Gdańskim a zarazem tytułem 
skryptu z 1992 roku, otwierającym następne podręczniki na nowym wydziale, 
powiązane z powstałą w tym roku Katedrą Nauki o Cywilizacji. 

Pod szyldem tej katedry ukazało się sporo książek,  z materiałów 
nagromadzonych w moich brulionach. Obok książek z historii i geografii 
cywilizacji, - która to dziedzina stała się nazwą mojej specjalności naukowej w 
Informatorze Nauki Polskiej – ukazały się wowczas i te, z zakresu „starej” 
dydaktyki z minionej epoki: Rozwój horyzontu geograficznego (1993), Opływanie Ziemi. 
Dzieje morskich odkryć (1994), Leksykon morskich odkryć geograficznych (1996). 
„Transportową” i „cywilizacyjną” tematykę łączy najnowsza seria publikacji, 
wspomniany już Transport w dziejach cywilizacji, dalej Morze w dziejach cywilizacji i 
przygotowywane do druku Rzeki w dziejach cywilizacji. 

Ten wykaz tytułów wystarczająco zaprzecza wyobrażeniom, jakobym 
zmieniając wydział uniwersytecki i tworząc  swą nową Katedrę, odszedł 
definitywnie od problematyki, jaką zajmowałem się przez minione 
dziesięciolecia. Nie zrezygnowałem z niej, tylko poszerzyłem ją o nowe tematy – 
nowe tylko przez to, że długie lata gromadzone „do szuflady”, dopiero w 
ostatniej dekadzie XX wieku mogły zamienić się w teksty drukowane. Tym 
wszystkim, którzy moją mniemaną <woltę> sprzed lat ośmiu, mimo wszystko 
interpretują odmiennie niż tutaj przedstawiłem, odpowiem słowami ulubionego 
pisarza z lat mojej młodości:  
 
Nie zmieniłem się przecież. Jestem tym samym Martinem Edenem. Na czym 
polega różnica? Na tym, że rękopisy stały się książkami w okładkach? 
Przecież pracę spełniłem wcześniej. 

       
I jeszcze inne skojarzenie z tym związane. Któż to powiedzial, że 

geniuszem jest ten, kto wymyśli coś nowego kwadrans  przed innymi? Wkrótce 
po moim przejściu na na obecny wydzial UG, przestał istnieć tam kierunek 
studiów ekonomiki transportu. Nie istnieje Katedra Ekonomiki Transportu, 
którą porzuciłem przed ośmioma laty. Dawny Wydział Ekonomiki Transportu 
UG, został Wydziałem Ekonomicznym UG. Także na Uniwersytecie 
Szczecińskim dostrzegam podobne zmiany. Wydział,  którego inicjatywie 
zawdzięczam dzisiaj nadawaną mi najwyższą godność naukową, to już nie 
Wydział Transportu  i Łączności, ale Wydział  Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
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Czyżby tę dekadę, na milenijnym przełomie tysiącleci, wykorzystano na 
porządkowanie nazewnictwa, ażeby odpowiednie dać rzeczy słowo? 
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 
 

Dziękując za nadany mi dzisiaj doktorat honotowy Uniwersytetu 
Szczecińskiego, widzę w tym akcie zrozumienie i akceptację drogi naukowej, 
jaką od ośmiu lat kroczę i więzi naukowych  od roku 1961 nieprzerwanie 
łączących mnie z uczelniami Szczecina, w tym przede wszystkim z tą, która tak 
zaszczytną godnością mnie uhonorowała. Zobowiązuje mnie to do wejścia w 
nowe milenium w poczuciu słuszności wyboru drogi naukowej, jaką kroczyłem, 
jaką kroczę i jaką kroczyć zamierzam, tak długo, jak  będzie mi to pisane. 
 
Refleksja  

Zostalem dziewiątym doktorem h.c. w znakomitym sąsiedztwie między 
profesorem Balcerowiczem i księciem Jerzym Giedroyciem. W drodze 
powrotnej z tej uroczystości powtarzałem w myśli tylko: Alma  Mater 
Stetiniensis ... Alma Mater ... Tato! Ja też doczekałem się przecież mojej Alma 
Mater!  
TO  BYŁA  PIĘKNA  KATASTROFA ... 
   Zaraz po nadaniu mi doktoratu honoris causa skończył się rok 
akademicki 1998/1999, a po nim pozostały już tylko cztery lata kalendarzowe 
do mojego odejścia na emeryturę uniwersytecką. Byłem na Wydziale Nauk 
Społecznych jedynym profesorem zwyczajnym, a także jedynym doktorem 
honorisa causa. Bylem pewien, że tylko jakaś katastrofa zdrowotna mogłaby mi 
zakłócić ten harmonogram. Złych ludzi nie brałem pod uwagę. A jednak...  
 Ówczesny dziekan tego wydziału pracował na politologii i odchodził na 
emeryturę w roku 2002, rok przede mną. Ni stąd, ni zowąd, w Sylwestra 2001 
roku,w dniu wolnym od zajęć, zwołał obronę pracy magisterskiej pewnego 
bizmesmana “któremu się spieszyło”, niewiadomo czemu ściagając mnie i 
mojego zastępcę katedralnego do komisji egzaminacyjnej, aby w tej świątecznej 
atmosferze powiadomić nas, że zanim przejdzie na emeryturę, chce przywrócić 
rozwiązany w 1992 roku Instytut Politologii. Wiązało sie to z zamianą na 
zakłady stworzonych wtedy katedr – w tym i mojej,  jedynej w Polsce – Katedry 
Nauki o Cywilizacji. Wzruszyłem na to ramionami, mówiąc, że dopóki jestem na 
UG, nigdy się na to nie zgodzę. Gdy zostaliśmy sami, spytałem mojego 
katedralnego zastępcę, po co się dziekan na to porywa, skoro odchodzi na 
emeryturę? Usłyszałem w odpowiedzi, że własnie dlatego, bo jak przywróci 
Instytut Politologii, w nagrodę dostanie w nim półetat na emeryturze. Gdy 
poszedł z tym do rektora UG, uzyskal odpowiedź, że dopóki ja nie  przejdę na 
emeryturę, Katedra Nauki o Cywilizacji jest nie do ruszenia.  
 W tej sytuacji dziekan zmienił taktykę działania. Polecił  pracownikom 
politologii straszyć pracowników mojej Katedry, że jeśli nie wejdą oni do 
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Instytutu Politologii, to stracą zajęcia dydaktyczne w nim prowadzone. Mój 
zespół katedralny liczył dziesięć osób, w tym cztery, jakie z politologii 
przeniosły się do mojej Katedry, ale sporą część pensum z przedmiotów 
politologii zachowały, oraz dwie asystentki po studiach politologicznych, które 
były w podobnej sytuacji. Trzonem Katedry była czwótka adiunktów, jaka się u 
mnie doktoryzowała  i sprawdziła się udziałem w publikacjach katedralnych, ale 
też uległa psychozie zagrożenia bojkotem ze strony trzech katedr politologii. Ich 
lojalności wobec mnie i Katedry Nauki o Cywilizacji byłem pewien i dla nich 
postanowiłem walczyć do końca w obronie przed szykanami szeptanej 
propagandy zagrażającej stabilizacji naukowej, w jakiej rozwijali się już od 
dziesięciu lat. 
 Gdy powstawała Katedra Nauki o Cywilizacji, akces do niej zgłosiły 
cztery osoby z   rozwiązywanego wtedy Instytutu Politologii, dwie w stopniu 
docenta i dwie w stopniu doktora. Wśród nich był najmłodszy z docentów, po 
habilitacji uzyskanej w Baku, którego uczyniłem moim zastępcą w Katedrze. 
Nikt z tych osób nie przyłączył się do rozłamu w Katedrze, do jakiego doszło w 
kwietniu 2002 roku. Doprowadziła do niego para doktorów, z czteroosobowego 
grona, którego byłem promotorem, uważanego przeze mnie za absolutnie 
wobec mnie lojalnych. Straszeni przez politologów, że stracą pracę na UG, jeśli 
nie przeniosą się do odtwarzanego Instytutu Politologii, uwierzyli w to i 
wystosowali do senatu UG podanie o przeniesienie do niego. Z podania tego nie 
wynikało, czy proszą o to we własnym imieniu, czy szerszego grona, gdyż w ich 
wniosku był argument: <wszyscy jesteśmy politologami> Wszyscy? Wnioskodawca 
był historykiem, jego partnerka skończyla politologię, ale po niej studia 
doktorskie w Katedrze Nauki o Cywilizacji. Byli na tyle naiwni a zarazem 
bezczelni, że dali mi do przeczytania brudnopis z pytaniem, czy wniosek  
podpiszę z wyrażeniem mojej na niego zgody? Nim pokazałem im drzwi, 
dokładnie przejrzałem brudnopis, znajdując na nim poprawki… wniesione 
pismem mojego katedralnego zastępcy. To przelało czarę goryczy. Mogłem 
uzupełnić ten wniosek  jedynie fraszką: “Łajno do łajna, to fajna ferajna.”  
 Nie wolno było się łudzić i nie miałem takiego zamiaru. Cały Wydział 
Nauk Społecznych UG, który w 1991 roku z radością przyjął moją ofertę 
przeniesienia się do niego, był teraz urobiony do rozwiązania Katedry Nauki o  
Cywilizacji. Nie brali pod uwagę, że mógłbym wtedy przenieść się na inny 
wydział.  Uroili sobie, że jak baran, przyjmę ich warunki, spędzę z nimi ostatni 
rok do emerytury bez katedry, zabiorą wtedy dla siebie mój etat profesora 
zwyczajnego a mnie zatrudnią za to na semestr, czy dwa na emerytalnnym 
półetacie. Czekałem aż dziekan mi to oznajmi, aby mu odpowiedzieć kupletem z 
“Kabaretu Starszych Panów: “Wymyśliłeś sobie chłopie – nie do przyjęcia plan”. 
Sięgnąłem do notatek z czerwca 1991 roku, kiedy uzgodniłem z prorektorem  
moje przeniesienie się na Wydział Nauk Społecznych UG: “Ledwo wiadomość o 
tym rozeszła się, zatelefonował do mnie mój sąsiad historyk, profesor Bogusław Drewniak, 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 187 - 

prosząc abym przybył do niego. Zastałem u niego trzech dalszych profesorów historii, z 
których najstarszy z nich rangą profesor Cygler, dyrektor Instytutu Historii, zapytał z 
wyrzutem: Co też pan profesor zrobił przenosząc się na politologię! U nas na historii byłby 
pan mile widziany, miałby pan u nas całe pensum zajęć dydaktycznych! Na takie  
zaproszenie pracowałem od lat, ale wtedy powiedziałem: Panie profesorze, gdybym propozycję 
tę otrzymał bodaj na jeden dzień przed uzgodnieniem mojego przejścia na politologię, nie 
wahałbym się ani chwili, aby wybrać przejście do Instytutu Historii”. Byłem więc wtedy o 
krok od znalezienia się w Instytucie Historii UG, nie zaś dopiero 11 lat później. 
A na historii UG od dawna widziałem metę, kończącą moją działalność 
uniwersytecką. A jednak było to mi pisane, w myśl przysłowia: co się odwlecze 
to nie uciecze.  
        25 kwietnia 2012 roku na posiedzeniu senatu UG zdecydowano 
przywrócenie Instytutu Politologii i włączenie do niego wszystkich katedr, 
przekształconych w zakłady – w tym katedry moich marzeń, pod nieobecność a 
zatem bez pytania o zdanie tego, kto katedrę tę założyl i przez dziesięć lat ją 
rozwijał. To straszliwe bezprawie senat UG uchwalił bez sprzeciwu, przy 
zaledwie dwóch osobach wstrzymujących się od głosu. Gdy się o tym 
dowiedziałem, zastanowiłem się czy podczas rozpatrywania tej zmiany rektor 
był obecny, bo nie zabrał głosu, chociaż uprzednio mitygował rzeczników 
zniszczenia mojej katedry: “profesor Piskozub przechodzi na emeryturę, do tego 
czasu pozostawcie jego katedrę w spokoju”.  

26 kwietnia 2012 z samego rana zjawiłem się w gabinecie rektora UG 
pytając: “No i co mam sądzić o wczorajszym potraktowaniu mnie i mojej 
Katedry, Panie Rektorze?” Rektor, wyraźnie zmieszany wczorajszym 
niedopatrzeniem losu mojej Katedry, zamachał ramionami, wołając: “nie, nie, nie, 
panie profesorze, kończę drugą kadencję rektorską, odchodzę ze stanowiska, nawet dla pana 
profesora nie mogę teraz ponownie zwoływać senatu, dla zrewidowania głosowania dotyczącego 
pańskiej katedry!” Uspokoiłem go słowami:  “Mnie chodzi o coś innego, czy Pan Rektor 
wyrazi zgodę na moje przejście do Wydziału Historycznego UG, z natychmiastowym 
skutkiem?” Rektor, wyraźnie uspokojony, spytał: “Czy pan profesor, uzgodnił to z 
dziekanem Ilukiem?”. “Oczywiście i bardzo się tym ucieszył.” Nic dziwnego, zmarł 
niedawno profesor Wapiński, jedyny na tym wydziale profesor zwyczajny, ja 
uzupełniałem tę stratę z nawiązką. Rzecz została załatwiona z dnia na dzień, 
chociaż nie dokładnie tak, jak to sobie wykoncypowali ci, którzy sprawę tę 
wywołali. Z moim odejściem z Wydziału Nauk Społecznych wszystkie te 
benefity przechodziły im koło nosa. Naszli mnie w trójkę: dziekan WNS, mój 
byly zastępca w Katedrze i ktoś tam jeszcze z politologii. Dziekan wręcz 
skamlał: ”Andrzeju! Nie odchodź!” a tamci dwaj w milczeniu potakiwali mu 
kiwaniem głowami.  

Powiedziałem im: odszedłem od was, to i wy odemnie odejdźcie. Nie mamy o 
czym gadać. W podobny sposób odprawiłem tych z mojej Katedry, którzy byli 
umoczeni w podanie do senatu a teraz sondowali mnie, czy bym jednak 
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pozostał na Wydziale Nauk Społecznych. Dowiedzieli się, że nic z tego. 
Zapewne powtórzyli to tym, którzy ich do mnie posłali.  
 Kto w tym czasie próby pozostał mi wiernym? Wymieniam trzech: z 
Katedry – mój doktorant, dr Marek Dzięcielski rodem z Mirachowa; z 
absolwentów studiów zaocznych – mój doktorant, prof dr hab. Artur 
Kozłowski rodem z Kartuz; z absolwentów studiów dziennych – mój 
seminarzysta magister Marcin Suchomski, przewodniczący Studenckiego Koła 
Nauki o Cywilizacji rodem z Chojnic. Wszyscy zasłużeni dla regionu, z którego 
pochodzą, a w który ja się wrodziłem, osiadając w nim jako małolat w 1945 
roku. Dr Dzięcielski został zapamiętany jako dociekliwy autor historii swego 
regionu. Namawiał mnie abym pozostał na wydziale, w którym po studiach 
został on zatrudniony jako asystent: powiedziałem, że to niemożliwe, ale że 
chętnie zabiorę go do Wydziału Historycznego, w którym mógłby zrobić wielką 
karierę. Nie chciał zmiany, pozostał w Instytucie Politologii. Tam odrzucono 
mu rozprawę habilitacyjną, co załamało go psychicznie. Prof. dr hab. Artur 
Kozłowski napisał wspaniałą pracę doktorską “Geopolityczne znaczenie granicy 
pokoju brzeskiego 3 marca 1918” po czym w Wyższej Szkole Bankowej  
rozwijał swoją dalszą karierę naukową. Marcin Suchomski wykazywał podobne 
predyspozycje naukowe jak Marek Dzięcielski ale nie zamieniał swych tekstów w 
książki. Znakomitą pracę magisterską “Antoni Tyzenhauz - życie i dzieło” 
obronił w 2002 roku, kiedy Katedrę Nauki o Cywilizacji niszczono,                               
ale jej nie drukował, choć Wydawnictwo Adam Marszałek było otwarte na 
propozycje wydawnicze zgłaszane z naszej Katedry. Dość powiedzieć, że 
wydano tam dziesięć prac magisterskich z mojej Katedry, co było ewenementem 
w skali krajowej. Owocował znakomity wkład Marcina w sukcesy katedralnego 
Studenckiego Koła Naukowego, którym on kierował, ale sam o sobie nie 
myślał. W moim komputerze przechowuję jego tłumaczenie znakomitego 
dwutomowego dzieła brytyjskiej archeologii “ARIOWIE. Studium pochodzenia 
Indoeuropejczyków. Nowe spojrzenie na korzenie indoeuropejskie”. Aktualnie  
to studenckie koło zespołowo tłumaczyło wydane przez Yale University Press 
w 1957 roku dzieło Karla Augusta Wittfogla “Oriental Despotism. A 
Comparative Study of  Total Power.” Autor, niemiecki komunista, opuścił 
Europę  w 1934 roku, przenosząc się do USA.  
 Do przekładu tego dzieła przystąpił pięcioosobowy zespół kierowany 
przez Marcina Suchomskiego. Zespół ten włożył już sporo wysiłku w przekład, 
ale czas naglił a dużo pozostało do zrobienia. Książka powstała potężna, w  
wydaniu Adama Marszałka ma 619 stron. Składa się z dziesięciu rozdziałów, z 
których dwa tłumaczyłem sam. Ich tytuły to “Powstanie i upadek teorii o 
azjatyckim sposobie produkcji” oraz “Społeczeństwo orientalne w procesie 
przemian”. Moje ekonomiczne studia na WSHM, do tego do upojenia przetkane 
marksizmem-leninizmem, predystynowały mnie do tego przekładu, który dla 
moich studentów, z zupełnie innej epoki, byłby trudniejszą sprawą. Poza tym 
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zależało mi, aby ten przekład, rzucony na pożegnanie wydziałowym politrukom 
był na najwyższym poziomie. Polski tytuł książki na okładce nadany przez 
wydawcę brzmiał: WŁADZA TOTALNA. Na wewnętrznej stronie tytułowej 
dodano: Studium porównawcze despotyzmu wschodniego. Przedmowę do niej 
datowałem: Gdańsk, 31 sierpnia 2002 roku. 
 
Rok akademicki dwukrotnych pożegnań i powitań 
  “Rok 1647 to był dziwny rok” - tym zdaniem rozpoczyna Sienkiewcz  
swą trylogię. Jeszcze dziwniejszym dla mnie był rok akademicki  2002-2003. 
Rozpoczął się przeniesieniem z Wydziału Nauk Społecznych do Instytutu 
Historii UG. Ja byłem niezmiernie szczęśliwy, że na ostatni mój rok przed 
emeryturą zrealizowałem to, o czym od początku mojej drogi naukowej 
marzyłerm. Lepiej krótko niż wcale, bo dzięki temu  na emeryckich 
dokumentach będę opisany jako Prof. emer. Inst. Hist. UG. Historycy UG moje 
przejście do nich powitali z uznaniem jako bardzo dla Instytutu Historii 
korzystne, ja zaś czułem, że nie mam wśród nich wrogów. Otrzymałem pokój 
do pracy i pełne pensum dydaktyczne z zakresu historii i geografii cywilizacji, 
przedmiotu dotąd u nich nieprowadzonego. W perspektywie zakładali, że w tym 
celu zatrudnią mnie na pół etatu, tak długo, jak na to pozwoli ich skromny 
budżet wydziałowy.  

Zbilansowałem moje dotychczasowe kontakty z historykami gdańskimi. 
W trzeciej klasie gimnazjalnej gdańskiej “Jedynki” w roku szkolnym 1945/46, 
historii uczył mnie Paweł Groth, nauczyciel kaszubski, rozmiłowany w swej 
małej ojczyźnie. Czynił to tak wspaniale, że na całe życie zrobił mnie regionalistą. 
Jego naukę wykorzystałem po dwudziestu latatach w rozprawie habilitacyjnej 
pod tytułem “Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa”. Później 
dopiero po studiach odnalazłem go w funkcji skarbnika Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego. Niedługo potem zakończył tam kadencję i straciłem 
go z oczu już na zawsze. Na UG poznałem jego bratanka, profesora Andrzeja 
Grotha, zajmującego się historią Elbląga i Warmii. Wiosną 1964 roku 
przeniosłem się już na stałe do Oliwy. Moim sąsiadem był historyk, profesor  
Bogusław Drewniak, który przez długi czas był łącznikiem między mną a 
środowiskiem gdańskich historyków skupiomym do lipca 1970 w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. W kwietniu 1965 byliśmy wszyscy w Szczecinie na 
konferencji Zakładu Historii Pomorza PAN. Uczestniczyły w nim pracownie 
tego Zakładu z Gdańska, Szczecina i Poznania. Byłem powiązany z pracownią 
gdańską więc starszy odemnie pięć lat prof. Drewniak był niejako moim 
opiekunem. W nastepujący sposób wyjaśnił on, dlaczego nie można było nigdzie 
dostać jego rozprawy habilitacyjnej “Film i teatr w Trzeciej Rzeszy”: Gdy tylko 
wyszła z druku, interweniowała ambasada NRD w Warszawie, domagając sie jej 
wycofania ze sprzedaży. Okazało się, że połowa aktorów(-ek), reżyserów(-ek) 
tam przedstawianych, to obecnie “zasłużeni dla kultury socjalistycznej”. 
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Profesor Drewniak jako znawca języka i kultury niemieckiej był zatrudniony na 
kierowniczym stanowisku w Instytucie Germanistyki UG. Dwie moje kultowe: 
książki, ”Ulisses” Joyce'a oraz  “Psie lata” Grassa zbudowane o są symetrycznie: 
miasto rodzinne ich autorów: Dublin dla Joyce'a, Gdańsk dla Grassa stanowią 
“pępek świata”, w którym fabuła osiemnastu ksiąg “Odyssei”, powtarza się w 
ciągu jednej doby. Napisałem o tym esej, przełożony na niemiecki pod tytułem: 
“DANZIG UND DUBLIN ALS UMBILICUS MUNDI. DIE  ROLLE DER 
VATERSTÄDTE BEI GRASS UND JOYCE IN IHREN VISIONEN VOM 
ERDENRAUM”, druk w Studia Germanica Gedanensis, no 3/1997. Profesor 
Drewniak wysłał do Günthera Grassa egzemplarz pisma z listem do pisarza. 
 Semestr zimowy tego ostatniego roku przedemerytalnego upływał na 
szybkiej wymianie wiedzy i dorobku obu stron – Instytutu Historii i Katedry 
Nauki o Cywilizacji. Dla mnie wielką nauką były tamtejsze obrony rozpraw 
doktorskich o ileż bogatsze swą treścią naukową od obron na moich wydziałach 
wcześniejszych. Tamte były po prostu egzaminowaniem delikwenta pytaniami 
już to dziecinnie łatwymi do odpowiedzi, jeżeli chciano mu pomóc, już to nader 
trudnymi i do tego często nie na temat, jeżeli chciano go pogrążyć. W Instytucie 
Historii na etapie wstępnej dyskusji czy jakąś rozprawę dopuścić do obrony, 
obecni na posiedzeniu dyskutowali między sobą o tym, czego w przedłożonej 
rozprawie brakuje, a co z niej powinno się usunąć. Była to dysputa naukowa  
tylko o tym jak można tę rozprawę udoskonalić. Zabierający głos 
argumentowali: „ale Keyser pisze o tym inaczej”, „doktorant nie uwzględnia 
argumentów Keysera w tej sprawie”, „tutaj autorytet Keysera jest opinią 
niepodważalną”, i tak dalej. Skserowałem „Danzigs Geschichte” tego 
gdańskiego historyka, w wersji poszerzonej w wydaniu z 1928 roku i czekam. 
Jeżeli nikt inny tego nie przełoży na język polski, ja to uczynię na emeryturze, o 
ile mi sił na to starczy. Trzeba skończyć z taką groteską: mnożą się książki 
polskich autorów o historii Gdańska, a kiedy potrzeba opinii autorytetu to 
„Keyser wiecznie żywy”.  

Jeśli chodzi o dorobek wydawniczy Katedry Nauki o Cywilizacji, jest on 
w całości skatalogowany w internecie  przez Wydawnictwo Adam Marszałek. W 
tym miejscu przypomnę tylko przekłady książek, jakie powinny zainteresować 
historyków: Richard Coudenhove – Kalergi Naród europejski, Curzio Malaparte 
Zamach stanu, John Richard Hicks Teoria  historii gospodarczej. Arnold J. Toynbee 
Antyczna grecka myśl historyczna, Hellenizm, i tegoż Dzieje cywilizacji; Sven Hedin, 
Ossendowski a prawda. 

Zimą 2003 roku odwiedził mnie Konrad Studnicki-Gizbert z Kanady. 
Poznaliśmy się  w 1964 roku, kiedy pierwszy raz po wojnie odwiedził Polskę. W 
nawiązanej przed pół wiekiem naszej przyjaźni, spotykałem się z Konadem 
kilkanaście razy. Gdy teraz powiedział, że to jest zapewne ostatnie nasze 
spotkanie z uwagi na jego podeszły wiek, skorzystałem z okazji i  zabrałem go 
na posiedzenie w Instytucie Historii dla dyskusji na temat „Władyslaw Studnicki 



 

ANALIZY I  MATERIAŁY, Przegląd Geopolityczny, 30, 2019, s. 115-193. 

 

 

- 191 - 

a Józef Piłsudski”. Studnicki pochodził jak Piłsudski ze szlachty litewskiej. Obaj 
urodzili się w roku 1867 w atmosferze represji po upadku powstania 
styczniowego. Piłsudski zmarł w 1935, a Studnicki (ojciec Konrada) osiemnaście 
lat później, w 1953 roku. Dla obu głównym przeciwnikiem była carska Rosja, za 
młodu obaj z nią walczyli w socjalistycznym podziemiu i obaj za to karani byli 
represjami. Gdy Wielka Wojna podzieliła Europę, obaj stanęli po stronie 
antyrosyjskiej czyli po stronie Niemiec i Austro-Węgier, Studnicki od razu po 
stronie niemieckiej, Piłsudski początkowo po stronie austriackiej, dopiero z 
czasem pod wpływem Studnickiego w połowie tej wojny wybrał także orientację 
niemiecką. W Polsce międzywojennej Piłsudski aktywnie prowadził walkę o 
władzę, którą w 1926 roku wygrał. Studnicki trzymał się od dyktatury sanacyjnej 
z daleka, jako publicysta walczył piórem o to, co uważał za słuszne, a po 
przewrocie utrzymywał z Piłsudskim kontakty poprawne, rzec by można 
przyjacielskie. Po zgonie Piłsudskiego nie oszczędzał Studnicki dygnitarzy 
sanacyjnych w polemikach prasowych, coraz ostrzejszych na drodze 
prowadzącej do katastrofy wrześniowej.  
 
Pożegnanie Uniwersytetu Gdańskiego 

Standardowe pożegnanie przechodzącego na emeryturę nauczyciela 
akademickiego UG oczekiwało mnie na wrześniowej radzie mojego wydziału, 
gdyż termin mojego zatrudnienia na UG wygasał 30 września 2003 roku. 
Zawsze to samo: kilka zdań okolicznościowych, obowiązkowa wiązanka 
kwiatów – i przejście do następnego punktu programu posiedzenia Rady 
Wydziału. Dlatego wielką dla mnie niespodzianką było to, co spotkało mnie 
podczas dorocznego Święta Uniwersytetu Gdańskiego obchodzonego zawsze 20 
marca. Można powiedzieć że wspaniałe pożegnanie mnie, do jakiego w tym dniu 
doszło, było następstwem niewinnego mojego pytania zadanego tydzień, czy 
dwa przed  tym świętem pani Izabeli, kadrowej UG. Brzmiało ono:  

Pierwszego kwietnia tego roku przypada 50-lecie mojej pracy zawodowej. Czy zatem 
należy mi się gratyfikacja z Karty Nauczyciela, wypłacana za każde kolejne pięć lat 
zatrudnienia? Pani Izabela stropiła się i powiedziała: Karta Nauczyciela ostatnią taką 
wypłatę przewiduje w 45-lecie pracy zawodowej. Bo nie wzięto pod uwagę, że ktokolwiek 
zdąży przepracować całe 50 lat w wieku przedemerytalnym. Ale dobrze, że pan profesor z 
tym przyszedł, musimy coś wymyślić.  

I za kilka dni otrzymałem zaproszenie o przybycie do auli nowo 
wybudowanego gmachu Wydziału Prawa UG w celu wzięcia udziału w tej 
uroczystości. Przybyłem zatem i od razu zostałem poprowadzony do pokoju, w 
którym obok tog rektorskich wisiała toga przeznaczona dla mnie. Przebrałem 
się w nią i ustawiony w pochodzie zaraz za rektorami UG wszedłem na salę, 
gdzie wyznaczono mi miejsce na podium bezpośrednio obok władz rektorskich. 
Rektor Ceynowa przedstawił sprawozdanie z minionego roku w dziejach UG, 
który osiągnął wiek Chrystusowy – 33 lata od  jego utworzenia.  
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Obszerny fragment przemówienia  rektora  dotyczył mojej osoby: 
Gościem honorowym dzisiejszej uroczystości jest profesor Andrzej Piskozub, 

chluba naszego uniwersytetu, który obchodzi 50-lecie swej pracy zawodowej 
akurat kilka miesięcy przed przejściem na emeryturę.  

Następnie odczytał skierowane do mnie pismo: 
Za 50 lat wytężonej pracy dla dobra Wydziału Ekonomiki Transportu, 
Nauk Społecznych oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 
a także za ogromne zasługi dla rozwoju nauki o cywilizacji na naszej uczelni 
Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Piskozubowi przyznaję 
Medal Uniwersytetu Gdańskiego. 
Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy życzę Dostojnemu Jubilatowi dalszych 

sukcesów naukowych,  pedagogicznych i satysfakcji z dotychczasowych 
wybitnych osiągnięć naukowych. 
 
 Nie wierzyłem własnym uszom. Oto mój macierzysty uniwersytet w 
galopie odrabiał dystans do Uniwersytetu Szczecińskiego, jako druga moja Alma 
Mater! A zatem i na własnej wszechnicy, w której pracowałem od jej powstania 
w 1970 roku, doczekałem się w końcu Medalu! A tu jeszcze rektor Ceynowa 
dodał To jeszcze nie wszystko,  i odczytał następne, skierowane do mne pismo:  
 
Szanowny Panie Profesorze, 
W dowód uznania zasług Pana Profesora dla rozwoju nauk spolecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem nauki o cywiizacji na Uniwersytecie 

Gdańskim, za 50 lat rzetelnej pracy naukowej, owocującej kilkudziesięcioma 
wybitnymi i nagradzanymi publikacjami książkowymi, by wspomnieć choćby 
“Polskę w cywilizacji zachodniej” czy “Cywilizacje w czasie i przestrzeni”,  
za promocję dużej liczby magistrów i doktorów na Uniwersytecie Gdańskim 
przyznaję Panu Profesorowi nagrodę pieniężną wysokości 15 tys. zł Naszemu 
wybinemu Profesorowi i Doktorowi Honoris Causa zaprzyjaźnionego 
Uniwersytetu Szczecińskiego życzę dalszych sukcesów naukowych oraz 
szczęścia w  życiu osobistym. 

 
Następnie profesor Długokęcki w imieniu dyrekcji Instytutu Historii UG 
wygłosił obszerną laudację,w której streścił mój życiorys i  dorobek naukowy, 
kończąc ją słowami: 
 
Prawdziwym honorem dla Uniwersytetu Gdańskiego jest posiadanie w 
swoim gronie tak wybitnego naukowca i dydaktyka. Z okazji pańskiego 
jubileuszu proszę przyjąć życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i 
pomyślności w  życiu osobistym oraz wielu jeszcze sukcesów w pracy 
naukowej. 

 
  Ten wspaniały dzień uznałem za właściwy moment podsumowania  
trzydziestu trzech lat mojej pracy na Uniwersytecie Gdańskim. To wszystko, co 
tego dnia o sobie usłyszałem, sprawiło  że zatarły  się w mojej pamięci wszystkie 
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przykrości lat minionych doznane od złych ludzi. Zaś życzenia dalszych 
sukcesów, nie tylko naukowych ale także dydaktycznych sprawdziły się tuż po 
moim przejściu na uniwersytecką  emeryturę.           
 
 MOI  PRZYJACIELE: 
              Hubert Bronk  (1940 - ) 
              Andrzej Drzycimski  (1942 - )  
              Władysław Gaworecki (1917 - )  
    Jerzy Kołodziejski (1933 - 2001) 
    Piotr Kuncewicz ( 1936 - 2007) 
    Stefan Kurowski ( 1923 -  2014 )  
    Tadeusz Loposzko ( 1929 - 1994 ) 
    Adam Marszałek  (1952 - )   
    Andrzej Sobociński (1939 - 1966) 
    Konrad Studnicki – Gizbert (1926 - )5* 
                                     
 

                                                 
*5W ten sposób kończy się ostatni fragment wspomnień Andrzeja Piskozuba, które 

opublikowaliśmy w pięciu kolejnych tomach Przeglądu, począwszy od nr. 27. Są one 

zapisem osobistych doznań Profesora, a zarazem stanowią dokument dotyczący losów 

polskiej geografii i historii cywilizacji, geopolityki, oraz całej nauki w ostatnim półwieczu.  


