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1. WSTĘP

Historia polskich debat telewizyjnych w latach 90. była pisana głów-
nie przedwyborczymi debatami kandydatów na urząd prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Z czasem obok tych debat pojawiły się także 
kampanijne starcia liderów ugrupowań startujących w wyborach par-
lamentarnych. Niejako w cieniu tych pojedynków toczonych na oczach 
całej Polski organizowano debaty na niższych poziomach. Stopniowo 
wrastały one w krajobraz kampanii lokalnych i regionalnych. Tendencji 
tej sprzyjały m.in. zmiany dotyczące pozycji ustrojowej organów samo-
rządowych, w tym przede wszystkim wprowadzony ustawą w 2002 r. 
bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów. Skoro deba-
ty telewizyjne – mające amerykańskie korzenie – traktowane są jako 
przejaw prezydencjalizacji systemu (Zuba, 2011: 59), możliwość bez-
pośredniego wyboru jednoosobowych organów władzy wykonawczej 
stworzyła oczywistą przestrzeń do ich organizowania. Czy jednak fakt 
przeniesienia tego kampanijnego starcia na niższe szczeble niesie ze 
sobą dalsze podobieństwa? Jakie miejsce w przedwyborczej aktywności 
mediów na poziomie lokalnym i regionalnym zajmują debaty?

 Aktywność badaczy zajmujących się tematyką debat koncentruje 
się głównie na debatach ogólnopolskich, niniejsze opracowanie stano-
wi więc pierwszą tego typu charakterystykę debat organizowanych na 
szczeblach lokalnym i regionalnym. Celem badań, których wyniki wy-
korzystano w niniejszym artykule, była analiza ilościowa debat, a także 
charakterystyka ich formatu. Osobny problem stanowi odpowiedź na 
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pytanie o znaczenie debat w procesie wyborczym czy ich wpływ na wy-
nik rywalizacji. Jako że debaty są jednym z wielu elementów kampanii 
wyborczej, generalizacja wniosków na temat ich wpływu na proces wy-
borczy jest niezwykle ryzykowna, tym bardziej, że – jak pokazują wcze-
śniejsze badania – poziom medialnej cyrkulacji informacji związanych 
z debatami jest stosunkowo niski (Choroś, Skrabacz, 2016: 133).

Teoretyczne ramy rozważań dotyczące debat telewizyjnych oparte są 
z jednej strony na kluczowej dla politologicznej perspektywy koncepcji 
sfery publicznej Jürgena Habermasa (Habermas, 2008), a z drugiej o studia 
nad ich formatem (Auer, 1962; Carlin, 2000; Kraus, 2000: 29-35). Autorów 
interesuje nie tylko kwestia obecności debat telewizyjnych w procesie wy-
borczym na poziomie regionalnym i lokalnym, a zatem ich miejsce w sferze 
publicznej, ale również kwestia formatu samej debaty. Format bowiem, jako 
zestaw reguł tworzących swoiste ramy instytucjonalne debaty, będzie miał 
zasadniczy wpływ na to, w jakim stopniu debata może stanowić znaczący 
element dyskursu w sferze publicznej (Budzyńska-Daca, 2012: 47). 

W niniejszym artykule przedmiotem analizy są debaty telewizyjne. 
Ukazane zostały one na tle wszystkich, a więc także i nietelewizyjnych, 
debat przedwyborczych, które odbyły się w miastach wojewódzkich przed 
wyborami samorządowymi z 2014 r. oraz parlamentarnymi z 2015 r. 
Do analizy wyznaczono dwa przedziały czasu: okres oficjalnej kampa-
nii wyborczej w wyborach samorządowych (od 27.08 do 30.11.2014 r.) 
oraz kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych (od 22.07 do 
23.10.2015 r.). W przypadku dwóch województw – kujawsko-pomor-
skiego oraz lubuskiego – uwzględniono obydwa miasta, w których ulo-
kowane są władze regionu (Toruń i Bydgoszcz oraz Gorzów Wielkopolski 
i Zieloną Górę). Łącznie uwzględniono zatem 18 miast. W ramach kam-
panii samorządowej do badania wybrano debaty kandydatów na prezy-
dentów w wyżej wymienionych miastach. Spośród debat odbywających 
się podczas kampanii wyborczej do parlamentu do analizy wyselekcjono-
wano te, w których ścierali się kandydaci do Sejmu i Senatu w okręgach 
obejmujących wspomniane miasta wojewódzkie.

Odnosząc się do ujęcia debaty politycznej zaproponowanego przez 
O. Annusewicza (2014: 33), zdefiniowano debatę przedwyborczą jako 
zinstytucjonalizowaną sytuację dyskursywną wpisaną w ramy komu-
nikowania politycznego, prowadzoną z bezpośrednim lub pośrednim 
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dostępem obywateli przy udziale rywalizujących liderów ugrupowań 
politycznych lub kandydatów na wybieralne stanowisko z tego same-
go okręgu wyborczego w trakcie kampanii wyborczej. Niemal zawsze 
tego typu wydarzenia są przez organizatorów wprost nazywane debata-
mi. Odnotowane zostały jednak sytuacje, w których wydarzenia, speł-
niające kryteria debaty, określane były w inny sposób. Fakt nazwania 
bądź nienazwania przez organizatorów danego wydarzenia debatą nie 
może być zatem rozstrzygający3. Liczba debat, które zostały zorganizo-
wane we wskazanych kampaniach wyborczych została ustalona w dro-
dze kwerendy w mediach oraz wyszukiwarkach internetowych. Prze-
analizowano wydania gazet lokalnych, które ukazały się w badanym 
okresie i były dostępne w Internecie, oraz strony internetowe mediów 
lokalnych (mediów drukowanych, telewizji, stacji radiowych, portali 
miejskich). Wyniki te zostały uzupełnione kwerendą opartą na słowach 
kluczowych, przeprowadzoną w wyszukiwarce Google oraz w wyszuki-
warce portalu społecznościowego Facebook. Przyjęta próba badawcza 
obejmuje wszystkie odnotowane w ten sposób debaty. Z oczywistych 
względów trudno mówić o gwarancji pełnego doboru w przypadku wy-
darzeń, które nie podlegają obligatoryjnej rejestracji. Wydaje się jednak, 
że uwzględnienie w badaniach wszystkich wskazanych powyżej debat 
pozwala na traktowanie próby jako pełnej. 

W niniejszej analizie wzięto pod uwagę wszystkie debaty telewizyjne 
(53) zorganizowane w kampanii samorządowej 2014 r. (23) oraz w kam-
panii parlamentarnej 2015 r. (30). Kryterium kwalifikacyjnym było or-
ganizowanie (lub współorganizowanie) debaty przez stacje telewizyjne 
– zarówno telewizję publiczną, jak i stacje prywatne (działające zarów-
no w formule stacji naziemnych, jak i kablowych). Debaty te stanowią 
część szerszego zbioru obejmującego wszystkie debaty zorganizowane 
we wskazanych kampaniach: ogółem 231 debat, w tym 123 w ramach 
kampanii samorządowej, a 108 podczas kampanii w wyborach parla-
mentarnych. 
3 Debata przed wyborami parlamentarnymi 2015 r., pomiędzy Ewą Kopacz i Beatą Szydło, 

zorganizowana przez ogólnopolskie stacje telewizyjne (TVP, TVN24, Polsat) 19.10.2015 r. 
została formalnie nazwana programem publicystycznym pt. Rozmowa o  Polsce, choć 
w praktyce spełniała kryteria debaty. Również dwa programy publicystyczne w Polsat 
News 2 (10.11.2014), które gościły część kandydatów na prezydenta Olsztyna, należy 
defi niować jako debaty, choć nie zostały tak nazwane przez organizatorów.
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Materiał do badań zaczerpnięto przede wszystkim z dostępnych za-
pisów wideo badanych debat. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy mate-
riał wideo nie był udostępniany po wydarzeniu. Jako że przedmiotem 
analizy były reguły debaty, a także warstwa wizualna (rozmieszczenie 
kandydatów etc.), fakty związane z debatą ustalano na podstawie infor-
macji, zdjęć, a także zapisów fragmentów debat, dostępnych na stronach 
organizatorów lub w innych lokalnych mediach. Z uwagi na stosunko-
wo niewielką liczbę obserwacji (debat telewizyjnych) nie było możliwe 
przeprowadzenie wnioskowania statystycznego.

Problematyka badawcza dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: 
1) ilościowej charakterystyki debat telewizyjnych w wyborach samo-
rządowych i parlamentarnych (w tym ukazania ich na tle całego zbioru 
debat w tych kampaniach); 2) charakterystyki i porównania przyjętych 
formatów debat telewizyjnych. Podjęte problemy badawcze dotyczą:
��przyjętego formatu debat – wyboru miejsca, długości debaty, aran-

żacji przestrzeni, reguł interakcji, roli publiczności;
��poziomu uczestnictwa kandydatów w debatach telewizyjnych (fre-

kwencji);
�� liczby debat telewizyjnych i organizacyjnej aktywności redakcji tele-

wizyjnych na tle pozostałych debat i organizatorów;
��geograficznego rozkładu i częstości organizowanych debat (telewi-

zyjnych na tle pozostałych).

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone badania są reprezentatyw-
ne dla kampanii wyborczej w miastach wojewódzkich (a w przypadku 
wyborów parlamentarnych dla okręgów wyborczych z miastami wo-
jewódzkimi), nie można ich natomiast odnosić do wszystkich miast, 
w których odbywały się takie debaty. 

2. CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA

W kampanii przed wyborami samorządowymi zorganizowane zosta-
ły 123 debaty: przed I turą wyborów na prezydentów miast odbyły się 93 
debaty, a w 11 miastach wojewódzkich, w których doszło do II tury, przed 
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ostatecznym rozstrzygnięciem odbyło się jeszcze 30 debat. W kampanii 
wyborczej przed wyborami parlamentarnymi przeprowadzono nato-
miast 108 debat, z czego 94 dotyczyły wyborów do sejmu, a 14 wyborów 
do senatu. Skala organizacji debat przedwyborczych na poziomie lokalnym 
i regionalnym pokazuje, że stały się one częścią krajobrazu kampanijnego 
– odbywały się w każdym mieście wojewódzkim w obu badanych kampa-
niach wyborczych.

Warto zauważyć, że choć debaty odbywały się w każdym z bada-
nych miast, to jednak ich liczba wyraźnie się różniła. Miastem, w któ-
rym odbyło się najwięcej debat, był Poznań – łącznie w obu kampaniach 
wyborczych zorganizowano tam 28 takich wydarzeń. Na drugim końcu 
skali znajdują się Kielce, w których odbyło się łącznie zaledwie 6 de-
bat. Trudno przesądzić, jakie czynniki zdeterminowały taki stan rzeczy, 
ale warto odnotować znaczenie odbywania się II tury wyborów prezy-
denckich (w Kielcach wybory rozstrzygnięto w I turze), a także przyjęty 
przez organizatorów debat model konfrontacji polityków – wiele debat 
z mniejszą liczbą kandydatów czy mniejsza liczba debat, ale z większą 
liczbą kandydatów. Przykładowo poznański „Głos Wielkopolski” pod-
czas kampanii samorządowej zorganizował 6 odrębnych debat z kandy-
datami na stanowisko prezydenta Poznania w formule „jeden na jeden” 
(Jęczmionka, 2014). 

Nieco inaczej wyglądał rozkład samych debat telewizyjnych. W przy-
padku wyborów parlamentarnych debaty odbyły się w większości bada-
nych ośrodków, wyłączając Kielce, Wrocław i Kraków. Natomiast w przy-
padku wyborów samorządowych, w niemal połowie badanych miast nie 
odbyła się żadna debata organizowana lub współorganizowana przez te-
lewizję – tak było w Kielcach, Toruniu, Łodzi, Zielonej Górze, Opolu, Lu-
blinie, Białymstoku i Gdańsku. W tym zestawieniu na drugim końcu skali 
znalazł się Szczecin z 6 debatami i Olsztyn z 5 (Wykres 1). Warto odno-
tować, że Kielce były jedynym ośrodkiem, w którym nie zorganizowano 
żadnej telewizyjnej debaty przedwyborczej w obu badanych kampaniach. 
Posiłkując się raportem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z monito-
ringu kampanii samorządowej z 2014 r., można wnioskować, że redakcja 
TVP Kielce ograniczyła się jedynie do formuły indywidualnych rozmów 
kandydatów z dziennikarzami (KRRiT 2014: 60-61). Ta rezerwa w anga-
żowaniu się telewizji publicznej w organizację debat powinna dziwić, tym 
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bardziej, że tworzenie przestrzeni do debaty publicznej i prezentowanie 
poglądów w ramach kampanii wyborczej niewątpliwie jest zadaniem 
wpisującym się w misję mediów publicznych (Ustawa o radiofonii i tele-
wizji, 2012: art. 21, pkt. 2, par. 3, 4; art. 23, pkt. 1).

Wykres 1. Liczba debat telewizyjnych w miastach wojewódzkich na tle pozostałych 
debat przedwyborczych. Wybory samorządowe z 2014 r. i parlamentarne z 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Redakcje telewizyjne znacznie częściej podejmowały się organizacji 
debat w wyborach do parlamentu. Liczba debat przygotowanych przez 
stacje telewizyjne była niemal o połowę większa w przypadku wyborów 
parlamentarnych (31) niż samorządowych (23). Warto jednocześnie 
zauważyć, że w przypadku pozostałych, „nietelewizyjnych” debat, or-
ganizatorzy ponad dwa razy częściej decydowali się na udostępnienie 
transmisji lub zapisu wideo w debatach samorządowych niż w debatach 
parlamentarnych. Sumarycznie, większość debat nie była jednak ani 
transmitowana w telewizji, ani dostępna w internecie (Wykres 2). 

W tym kontekście interesujące wydaje się zaangażowanie różne-
go typu podmiotów w organizację debat na omawianych poziomach. 
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W przypadku debat parlamentarnych wśród organizatorów zdecydowa-
nie dominowały media – zaledwie 9 debat (8%) zostało zorganizowanych 
bez ich formalnego udziału. Natomiast w kampanii samorządowej udział 
debat nieorganizowanych przez media był znacząco wyższy i wyniósł 
niemal jedną trzecią (34 debaty – 28%). Wśród pozostałych organizatorów 
należy wskazać przede wszystkim uczelnie oraz organizacje pozarządowe 
(Choroś, Skrabacz, 2016: 130-131). Brak organizacyjnego zaangażowania 
mediów nie oznaczał jednak medialnej ciszy wokół tych wydarzeń – ich 
przebieg był relacjonowany, a same spotkania często prowadzili dzienni-
karze.

Wykres 2. Liczba debat przygotowanych przez stacje telewizyjne i pozostałych 
organizatorów (z uwzględnieniem udostępnienia zapisu wideo) w kampanii 
wyborczej do samorządu (2014 r.) i parlamentu (2015 r.).

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Odnosząc się do typu medialnych organizatorów debat, należy 
uwzględnić, że poszczególne redakcje często organizowały więcej niż 
jedno spotkanie, a także, iż wśród organizatorów poszczególnych debat 
bywało kilka podmiotów medialnych (w prezentowanych wyliczeniach 
redakcja jest liczona każdorazowo, gdy pojawia się jako organizator lub 
współorganizator debaty). W kampanii samorządowej najczęściej orga-
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nizacyjnie angażowały się stacje radiowe (42 razy) i prasa (36 razy). Naj-
mniejsza była aktywność stacji telewizyjnych – w organizację omawia-
nych debat prezydenckich zaangażowały się 23 razy. Jak już wskazywano, 
znacznie częściej, bo 35 razy, telewizje podjęły się organizacji debat 
w kampanii parlamentarnej, choć i w tym przypadku nieco rzadziej niż 
organizatorzy radiowi (40). Warto zwrócić uwagę na zasadniczo sym-
boliczną obecność organizatorów „nowomedialnych”, czyli najczęściej 
różnego rodzaju internetowych portali miejskich. W obu kampaniach 
zaledwie dwa tego typu podmioty zaangażowały się w organizację de-
bat – portal lovekrakow.pl i onet.pl (we współpracy z „Newsweekiem”) 
w kampanii parlamentarnej oraz 24opole.pl i gorzow24.pl w kampanii 
samorządowej (Wykres 3).

Wykres 3. Liczba medialnych organizatorów debat wg typu mediów. 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Wśród organizatorów debat telewizyjnych – co oczywiste, ze wzglę-
du na ukształtowanie polskiego rynku medialnego na poziomie lokal-
nym i regionalnym – dominowały media publiczne, a dokładniej: od-
działy regionalne TVP. Cykl debat w wybranych miastach w kampanii 
samorządowej zrealizowała również TVP Info (wspólnie z radiem RMF 
FM). Specyficznym przypadkiem były debaty warszawskie organizowa-
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ne przez ogólnopolskie stacje telewizyjne. W kampanii samorządowej 
debatę pomiędzy Hanną Gronkiewicz-Waltz i Jackiem Sasinem zorga-
nizowały TVP Info, TVN24 i Polsat (22.11.2014 r.). W kampanii par-
lamentarnej takie wspólne przedsięwzięcia podjęły dwukrotnie stacje 
TVP, TVN24 i Polsat: debata Ewy Kopacz i Beaty Szydło (19.10.2015 r.) 
oraz debata „Sto minut o Polsce” (20.10.2015 r.), w której wzięli udział 
wszyscy przedstawiciele ogólnopolskich komitetów wyborczych. Poza 
tymi przypadkami wszystkie debaty miały zasięg regionalny. Incyden-
talnie w organizację debat angażowały się lokalne telewizje prywatne 
– szczecińska TV Pomerania (tylko w kampanii samorządowej), po-
znańska WTK, a także działająca głównie na obszarze Śląska i Zagłę-
bia TVS. Trzy debaty przygotował również kanał Polsat News 2: debatę 
kandydatów na prezydenta Poznania, która odbyła się przed II turą wy-
borów („Rozmowy Polsat News 2 – debata samorządowa”, 24.11.2014) 
oraz rozmowy z kandydatami na prezydenta Olsztyna (dwa programy 
z 10.11.2014 r.: „Rozmowy Polsat News 2 – walka o fotel prezydenta 
Olsztyna”, „Rozmowy Polsat News 2 – prezydencka batalia o Olsztyn” – 
w każdym wzięło udział po 2 z łącznej liczby 7 kandydatów).

Z punktu widzenia zasadniczej funkcji debat, jaką jest uzyskiwanie 
poparcia przez kandydatów, niezwykle interesującą kwestią jest fre-
kwencja kandydatów. We wszystkich badanych debatach (zarówno tele-
wizyjnych, jak i „nietelewizyjnych”) zdarzały się takie, w których udział 
brali wszyscy kandydaci (w kampanii samorządowej m.in.: Bydgoszcz, 
Lublin, Gorzów Wielkopolski; w kampanii parlamentarnej: Opole, Go-
rzów Wielkopolski, Gdańsk), jak i takie, w których w ramach zorgani-
zowanego spotkania wypowiadał się tylko jeden kandydat (debaty sa-
morządowe w Olsztynie i Toruniu – pozostali zaproszeni kandydaci nie 
pojawili się lub nie przyjęli zaproszenia). Kwestia frekwencji wydaje się 
być szczególnie istotna w debatach telewizyjnych, które kandydatowi 
dają potencjalną możliwość dotarcia do najszerszego audytorium, a od 
odbiorcy wymagają najmniejszego zaangażowania czy wysiłku percep-
cyjnego. Najwyższa frekwencja została odnotowana w tych debatach 
telewizyjnych, w których uczestniczyli kandydaci startujący w okrę-
gach jednomandatowych. W ponad 85% debat kandydatów do senatu 
i 70% kandydatów na prezydenta miasta wzięło udział przynajmniej 
trzy czwarte startujących, a niemal połowa debat zgromadziła wszyst-
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kich kandydatów. W debatach, w których występowali kandydaci do 
sejmu, w ponad jednej trzeciej przypadków reprezentowana była mniej 
niż połowa zarejestrowanych komitetów wyborczych (Wykres 4). Wy-
daje się, że można zatem potwierdzić dopingujący charakter bardziej 
osobistej, spersonalizowanej rywalizacji, jaka ma miejsce w okręgach 
jednomandatowych. Należy jednak uwzględnić korygujący wpływ, jaki 
na frekwencję mogli mieć organizatorzy: czasem przyjmowano bo-
wiem model, w którym decydowano o podzieleniu debat sejmowych 
w taki sposób, że debatowała tylko część przedstawicieli komitetów 
– brak jednoczesnej obecności wszystkich komitetów był zatem celo-
wym założeniem organizatorów. Przykładem takiego rozwiązania jest 
program TVP Bydgoszcz, „Polityka dla ludzi: debata przedwyborcza” 
(14.10.2015; 19.10.2015). 

Wykres 4. Obecność kandydatów (x – przedziały frekwencji) w debatach organi-
zowanych przez telewizje (z uwzględnieniem rodzaju elekcji) (y – odsetek debat).

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych

W debatach „nietelewizyjnych” obserwowany był podobny wzorzec 
uczestnictwa, aczkolwiek ogólny poziom frekwencji był niższy. W 40% 
debat sejmowych brała udział mniej niż połowa kandydatów, a w nie-



Debaty telewizyjne w kampanii wyborczej... 101

mal 60% debat prezydenckich wzięło udział przynajmniej trzy czwarte 
kandydatów. Najwyższy poziom frekwencji był w debatach senackich, 
ponad 80% z nich zgromadziło komplet kandydatów (Wykres 5).

Wykres 5. Obecność kandydatów (x – przedziały frekwencji) w debatach nieorga-
nizowanych przez telewizje (z uwzględnieniem rodzaju elekcji) (y – odsetek debat).

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych

3. CHARAKTERYSTYKA LOKALNYCH I REGIONALNYCH 
DEBAT TELEWIZYJNYCH

Jeffrey Auer, definiując istotę debaty, precyzuje warunki niezbędne 
do nadania jej wymiaru realnego. Wskazuje na konieczność konfronta-
cyjnego charakteru spotkania, które ma gwarantować nie tylko odpo-
wiednią, ale i jednakową ilość czasu uczestnikom zdarzenia. Stronami 
winni być „równi zawodnicy”, przedmiotem zaś „ustalona kwestia”, któ-
ra jest omawiana w celu pozyskania publiczności. Jeśli powyższe warun-
ki nie zostaną spełnione, debatę należy uznać za pozorną (Auer, 1962: 
142-149). Tak sformułowany katalog wskazań Kathleen Hall Jamieson 
i David S. Birdsell uzupełnili o warunek ustalenia określonych reguł, 



Błażej Choroś, Ewa Skrabacz102

według których debata powinna się toczyć (Budzyńska-Daca, 2015: 
108). Znaczenie reguł dotyczących przebiegu spotkania potwierdzają 
poprzedzające niemal każdą debatę negocjacje. Większość debat orga-
nizowanych przez redakcje telewizyjne rozpoczyna informacja o takich 
właśnie ustaleniach, a także prezentacja wypracowanych reguł. 

Poniżej przedstawiono wybrane elementy formatu analizowanych 
debat. Scharakteryzowano: porządek interakcyjny (sposób kierowania 
pytań – kto, do kogo, w jakiej kolejności, możliwość ripostowania lub 
jej brak), czas trwania debaty, czas wypowiedzi uczestników, sposób 
umiejscowienia uczestników debaty w przestrzeni oraz udział widowni 
w debacie.

W omawianych debatach, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 
wielkich debat ogólnopolskich, ustalaniem formatu zajmują się politycy 
(sztaby wyborcze kandydatów) i nadawcy medialni będący organizato-
rami, a najczęściej także gospodarzami debaty. Większość debat zarów-
no parlamentarnych (90% – 27 debat), jak i samorządowych (niemal 
70% – 17 debat) zostało przeprowadzonych w studiu telewizyjnym. 
Nieliczne (w obu kategoriach po 4 debaty) były zorganizowane poza 
gmachami telewizji – w takich sytuacjach wybierano przede wszystkim 
teren uczelni wyższych (np. Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu 
Opolskiego, Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego). Warto odnotować, że – szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych – to właśnie uniwersytety są zwyczajowym miejscem organi-
zacji telewizyjnych debat prezydenckich. W przypadku Polski zarówno 
debaty ogólnokrajowe, jak i te na niższych szczeblach, odbywają się 
w studiach telewizyjnych, co wiąże się zapewne z możliwościami logi-
stycznymi, jakimi dysponują organizatorzy. Jedna spośród omawianych 
debat, zorganizowana przez TV Pomerania debata kandydatów na pre-
zydenta Szczecina (7.11.2014), odbyła się w centrum handlowo-roz-
rywkowym. Trudno w tym kontekście mówić o autorytecie miejsca czy 
powadze instytucji goszczącej debatujących.

Prowadzenie omawianych debat telewizyjnych zawsze było powie-
rzane dziennikarzom stacji organizującej spotkanie. Debaty parlamen-
tarne najczęściej prowadzone były przez jednego moderatora (70%). 
W przypadku debat samorządowych nieco ponad połowa (56%) została 
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zorganizowana właśnie w formacie single moderator, a 44% w formacie 
konferencji prasowej, czyli przy udziale większej liczby prowadzących 
dziennikarzy. Najczęściej taki wariant realizowany był wówczas, gdy de-
bata powstawała w kooperacji z jakąś redakcją – liczba prowadzących 
zwiększała się do dwóch osób. Odnotowane zostały także debaty pro-
wadzone przez dwóch dziennikarzy z jednej redakcji. 

Struktura debat nie była jednolita. Najczęściej pojawiały się 3-4 czę-
ści, przy czym rzadko były to bloki tematyczne. Rozróżnienie stanowiła 
zmiana reguł interakcji – po rundzie pytań od prowadzącego/prowa-
dzących następowała część z pytaniami wzajemnymi bądź pytaniami 
od telewidzów (najczęściej nagranymi wcześniej). Pierwsza runda nie-
jednokrotnie miała formę autoprezentacji poszczególnych kandyda-
tów, ostatnia często była zaś planowana jako czas na podsumowujące 
wystąpienia, „oświadczenia końcowe”. Bloki tematyczne, rozumiane 
jako części debaty, nie są klasycznym rozwiązaniem na omawianych po-
ziomach: regionalnym i lokalnym. Brak tu zatem przeniesienia reguły 
z debat ogólnopolskich, w których wyraźnie prezyzuje się tematycznie 
poszczególne rundy: polityka zagraniczna, gospodarka etc. Spośród 
debat samorządowych wyróżniała się w tym względzie debata kandy-
datów na urząd prezydenta Warszawy, zorganizowana przez trzy ogól-
nopolskie redakcje. TVP Info, TVN24 i Polsat, mając doświadczenie 
w organizacji debat ogólnopolskich, dokonały swoistego przeniesienia 
sprawdzonego formatu na poziom lokalny. Ciekawy przypadek stano-
wiła zaś debata w wyborach na prezydenta Bydgoszczy: „Samorządni: 
debata Bruski – Dombrowicz” (28.11.2014): kandydaci po odpowiedzi 
na wylosowane pytania z różnych dziedzin (gospodarka, fundusze unij-
ne, kultura i sport, oświata – każdy odpowiadał na inne pytanie), mie-
li komentować wypowiedź kontrkandydata. Nie sposób uznać takiego 
rozwiązania za wyszczególnienie bloków tematycznych, rozumianych 
jako części debaty. 

Średnia długość badanych debat była nieco krótsza w przypadku 
kampanii samorządowej (50 min) niż parlamentarnej (55 min). 
W obu kampaniach czas trwania najkrótszej debaty był taki sam – 
25 min (samorządowa: m.in. „Musimy porozmawiać o wyborach” TVP 
Wrocław, 14.11.2014; parlamentarna: „Karty na stół. Ring” TVP Go-
rzów, 12.10.2015). Najdłuższą debatę zorganizowała poznańska telewi-
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zja WTK – kandydaci na prezydenta Poznania mieli rozmawiać przez 
2 godz., ale finalnie debata trwała 135 min („Debata prezydencka 2014”, 
23.10.2104). W kampanii parlamentarnej rekord należy do TVP Opole 
i Radia Opole – debata przygotowana przez te redakcje trwała 110 min. 
(„Wybory 2015 – debaty regionalne”, 21.10.2015). Jeśli chodzi o czas 
przeznaczony na odpowiedzi kandydatów, w ustaleniach najczęściej 
przewidywano 60 bądź 90 sek. Krócej można było ripostować – zazwy-
czaj 30 sek. Przywołane ustalenia nie różnicują debat w sposób istotny. 
Uwzględniając jednak liczbę uczestników poszczególnych spotkań, na-
leży odnotować, że wraz z jej wzrostem malała liczba pytań, na które 
kandydaci mogli odpowiedzieć w trakcie debaty. Nie zaobserwowano 
jednak, by w ustaleniach dotyczących przebiegu spotkań brano pod 
uwagę tę prawidłowość – debatowanie z udziałem większej liczby kan-
dydatów nie skutkowało wydłużeniem trwania spotkania. 

Organizatorzy rzadko decydowali się na zaproszenie do studia pu-
bliczności. Jedynie 6 debat samorządowych (25%) i zaledwie 3 parla-
mentarne (ok. 10%) zostały przeprowadzone w obecności audytorium. 
W większości tych przypadków do studia zostali zaproszeni „kibice”, 
czyli każdy z kandydatów mógł przyprowadzić swoich zwolenników. 
Takie rozwiązanie pojawiało się najczęściej, gdy liczba debatujących 
była nieduża (2-3 osób). W omawianych przypadkach publiczność lo-
kowana była za debatującymi, co determinowało usytuowanie kandy-
datów – zwykle byli wówczas sadzani naprzeciw siebie. W obu grupach 
analizowanych debat – lokalnych i regionalnych – zorganizowano jedną 
debatę, w której uczestniczyła publiczność w roli obserwatorów. 

Charakteryzując typy przestrzeni w debatach, Agnieszka Budzyńska-
-Daca wyróżnia m.in. przestrzeń interakcji, którą określa, jako ukształto-
waną, podlegającą negocjacjom. W przestrzeni interakcji debaty wpływ 
na uczestników wydarzenia bada się m.in. w wymiarze kompozycyjnym, 
który można analizować, odwołując się do czterech głównych czynników: 
rozmieszczenia mówców w przestrzeni; płaszczyzny konfrontacji, miej-
sca audytorium, postawy mówców (Budzyńska-Daca, 2015: 312-320).

Charakteryzując postawy uczestników w omawianych debatach, 
należy jednoznacznie wskazać model dominujący – wybierano głów-
nie model konwersacyjny, czyli w ponad 90% debat – w obu badanych 
grupach – kandydaci siedzieli (model oratorski, postawę stojącą, wybra-
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no tylko w jednej debacie samorządowej i w trzech parlamentarnych). 
Uwzględnienie postaw prowadzących debatę nieco różnicuje omawiane 
przypadki. W 4 debatach samorządowych (20%) i w 3 debatach parla-
mentarnych (10%) przewidziano odmienne postawy dla prowadzących 
i uczestników: kandydaci siedzieli, a dziennikarze stali. Często odmien-
na postawa prowadzącego była podkreślana usytuowaniem go poza ob-
szarem zajmowanym przez kandydatów: kandydaci siedzieli na planie 
koła, na podwyższeniu, a dziennikarze stali z boku, niżej, poza okrę-
giem (np. poznańska debata liderów list parlamentarnych w telewizji 
WTK – „Debata WTK”, 22.10.2015).

Analiza rozmieszczenia mówców nie przynosi tak jednolitego ob-
razu. Uznając, że warunkiem istotnie wpływającym nie tylko na jakość, 
ale i na samą możliwość interakcji jest ekspozycja, a w konsekwencji 
„widoczność” uczestników debaty, w niniejszym opracowaniu ta wła-
ściwość posłużyła jako podstawa rozróżnienia zaobserwowanych roz-
wiązań. Wyodrębnione zostały następujące przypadki: 
��wszyscy uczestnicy widzą się nawzajem (najczęściej debata na pla-

nie koła);
��kandydaci ze względu na usytuowanie (blisko, obok siebie, w rzę-

dzie) nie mają komfortowego kontaktu wzrokowego między sobą, 
widzą zaś prowadzącego, usytuowanego naprzeciw;

��kandydaci widzą się nawzajem, ale nie mogą łatwo nawiązać kon-
taktu wzrokowego z prowadzącym, który stoi poza obszarem wy-
dzielonym dla kandydatów;

��poszczególni uczestnicy debaty mają zróżnicowany komfort w na-
wiązywaniu kontaktu wzrokowego, część kandydatów jest dla nich 
dobrze widoczna, a część jest ulokowana poza zasięgiem wzroku, 
brak równowagi (np. gdy kandydaci są rozmieszczeni w rzędach na-
przeciw siebie).

Najczęściej obserwowanym wariantem był ten, który gwarantował 
uczestnikom dobry ogląd wszystkich biorących udział w debacie. Roz-
mieszczenie na planie koła odnotowane zostało zarówno w 70%. debat 
samorządowych (16 debat), jak i parlamentarnych (21 debat). Debaty, 
w których uczestnikom nie zagwarantowano możliwości swobodnego, 
wzajemnego kontaktu wzrokowego, stanowiły odpowiednio 19% debat 
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parlamentarnych (6) i 15% samorządowych (3). Organizatorzy trzech 
debat samorządowych (15%) i parlamentarnych (10%) zdecydowali 
o przestrzennym skonfrontowaniu jedynie kandydatów i dziennikarzy, 
co skutkowało brakiem komfortu wzajemnych interakcji kandydatów, 
jednocześnie wyraźnie lokowało ich jako osoby „przepytywane” przez 
prowadzących (Fot. 1). 

Fot. 1. Rozmieszczenie uczestników w debacie kandydatów na senatorów. 
22.10.2014, TVP Olsztyn. Źródło: http://olsztyn.tvp.pl (dostęp: 15 XI 2015)

Można przypuszczać, że na różnorodność rozmieszczenia debatu-
jących kandydatów wpływa ich liczba. O ile bowiem w debatach ogól-
nokrajowych najczęściej mierzą się dwie osoby, o tyle cechą charakte-
rystyczną badanych debat była stosunkowo duża liczba uczestników 
– wyłączając debaty przed II turą, w debatach kandydatów na prezyden-
ta miasta średnio brało udział 5 kandydatów (mediana 5), zaś w deba-
tach parlamentarnych 7 (mediana 6). 

Nie sposób komentować rozmieszczenia uczestników debaty, nie 
odnosząc się do interakcyjnego charakteru spotkań. Wydaje się, że do-
minujący model, stwarzający wszystkim uczestnikom warunki do swo-
bodnego kontaktu wzrokowego, winien sprzyjać interakcyjności. Oka-
zuje się jednak, że niekoniecznie jest to celowy zamysł organizatorów. 

Porządek interakcyjny w charakteryzowanych debatach był powta-
rzalny. Pytania zadawali głównie prowadzący, ale często przewidywana 
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była również runda pytań wzajemnych. Należy jednak zaznaczyć, że w sy-
tuacji, gdy w debacie brało udział więcej niż dwóch kandydatów (wszyst-
kie przypadki poza debatami na urząd prezydenta miasta przed II turą), 
pytania można było kierować tylko do jednego, wybranego konkurenta. 
Trudno zatem traktować takie rozwiązanie jako szansę na realną wymia-
nę poglądów między wszystkimi uczestnikami debaty – może ono bo-
wiem różnicować zarówno liczbę pytań, na które odpowiadają poszcze-
gólni kandydaci, jak i tematykę, do której mają się odnieść. Jeśli chodzi 
o pytania zadawane przez prowadzących, to były one z reguły jednakowe 
(wyjątek m.in. debata w Bydgoszczy, 28.11.2014 – pytania losowane). 

Jako możliwość interakcji w prowadzonej analizie zostały odnoto-
wane te przypadki, w których organizator przewidywał zadawanie pytań 
wzajemnych lub prawo do riposty. Należy podkreślić, że co trzecia debata 
nie stwarzała takiej możliwości, co w znacznym stopniu pozbawiło je wa-
loru konfrontacyjności – esencjonalnego przecież dla realnej debaty.

Fot. 2. Rozmieszczenie uczestników w debacie kandydatów na prezydenta Wrocła-
wia. 25.11.2014 TVP Wrocław. Źródło: http://wroclaw.tvp.pl (dostęp: 15 XI 2015)

Przykładem ilustrującym niekonsekwencję organizatorów w plano-
waniu rozmieszczenia kandydatów spójnego z przewidzianymi reguła-
mi interakcji jest debata TVP Wrocław pomiędzy kandydatami na prezy-
denta miasta: Rafałem Dutkiewiczem i Mirosławą Stachowiak-Różecką, 
która odbyła się przed II turą wyborów (25.11.2014). Umieszczenie 
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kandydatów na wprost siebie, dziennikarzy zaś w rzędzie obok (Fot.  2) 
można było jednoznacznie odczytywać jako zaplanowanie konfronta-
cji głównie na linii kandydat – kandydat. Tymczasem przyjęte reguły 
interakcji nie pozwalały kandydatom na zadawanie pytań wzajemnych, 
niejasne było również prawo do riposty. Debata w istocie była dwiema 
osobnymi, choć przeplatanymi (pytania zadawano naprzemiennie) roz-
mowami dziennikarzy z kandydatami.

W tej debacie, oprócz prowadzącego, do udziału zaproszono innych 
dziennikarzy, którzy w jednej z części spotkania mieli zadawać pytania 
politykom. Podobne rozwiązanie zastosowano w co piątej debacie sa-
morządowej, przewidując właśnie obecność dziennikarzy innych re-
dakcji lub ekspertów. „Dodatkowi” dziennikarze pojawili się w dwóch 
debatach samorządowych: „Samorządni: debata Bruski – Dombrowicz” 
w TVP Bydgoszcz (28.11.2014) i „Musimy porozmawiać: debata pre-
zydencka” w TVP Wrocław (25.11.2014). Poznańska telewizja WTK 
przewidziała natomiast pytania od ekspertów – był to jedyny organi-
zator, który zdecydował się na taką formułę (dwukrotnie): „Debata 
prezydencka 2014” (23.10.2014) i „Grobelny vs. Jaśkowiak – ostateczne 
starcie” (26.11.2014). Co ciekawe, takie rozwiązanie nie zostało odno-
towane w żadnej debacie parlamentarnej. Wśród możliwych interakcji 
należy wskazać również – przewidzianą w 39% debat samorządowych 
i w 25% debat parlamentarnych – możliwość zadawania pytań przez te-
lewidzów (pytania najczęściej były nagrywane wcześniej). O ile zatem 
podstawowa płaszczyzna interakcji, czyli konfrontacja kandydat – kan-
dydat nie różnicuje liczebnie debat samorządowych i parlamentarnych, 
o tyle dane dotyczące możliwości zadawania pytań przez telewidzów 
czy zaproszonych do studia gości wskazują na mniej rozbudowaną prze-
strzeń interakcji w przypadku debat parlamentarnych. 

Istotny element ustaleń przed debatą stanowi również porządek, 
w jakim kandydaci mają odpowiadać na zadawane pytania. Standar-
dowym rozwiązaniem jest losowanie kolejności. Wydaje się jednak, że 
słuszną strategią jest zmiana porządku w kolejnych częściach debaty 
wyrównująca szanse poszczególnych kandydatów – osoba, która zawsze 
wypowiadałaby się jako druga (czy kolejna), może w oczywisty sposób 
nawiązywać do wypowiedzi poprzednika (poprzedników) i w ten spo-
sób zyskuje szansę na krytykę konkurenta, sama nie będąc na nią nara-
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żona. Brak dopracowania tej reguły interakcji wyraźnie zaznaczył się we 
wspomnianej wrocławskiej debacie pomiędzy kandydującymi na urząd 
prezydenta Wrocławia (25.11.2014). Już w trakcie spotkania kandydat-
ka, która zgodnie z wylosowaną kolejnością miała odpowiadać pierwsza 
na wszystkie pytania, zakwestionowała zasadność przyjętego rozwiąza-
nia. W drugiej części spotkania prowadzący zakomunikował zmianę tej 
reguły, zwracając się do kandydatki: „to na pani prośbę” („Musimy po-
rozmawiać: debata prezydencka”, 25.11.2014, 00:15:30). Zmiana zasad 
w trakcie programu może mieć wpływ na ogląd całej debaty – finalnie 
może powstać wrażenie swobodnego podejścia do reguł interakcji. Inną 
kwestią jest klarowność ustaleń poprzedzających debatę i świadomość 
ich konsekwencji zarówno wśród organizatorów, jak i uczestników. 

Część audycji prezentujących debaty została wzbogacona o dodatko-
we elementy, na przykład felietony filmowe. Portretowały one uczestni-
ków debaty (np. „Finałowa debata TVS przed drugą turą wyborów w Ka-
towicach. Krupa czy Sośnierz?” w telewizji TVS z 17.11.2014 r.) bądź 
wprowadzały w specyfikę wyborów i tematykę kampanii wyborczej w da-
nym okręgu („Wybory 2015 – debaty regionalne”, ostatnia debata Radia 
Opole i TVP Opole z 21.10.2015 r.). Stosowanie wskazanych rozwiązań 
można postrzegać jako element zwiększania atrakcyjności debaty. 

4. WNIOSKI

Zorganizowanie ponad 100 debat w każdej z analizowanej kampa-
nii – tak samorządowej, jak i parlamentarnej – jednoznacznie pokazuje, 
że trwale wpisały się one w pejzaż przedwyborczy na poziomie lokal-
nym i regionalnym. Stało się tak w dużej mierze za sprawą mediów, któ-
re najczęściej pojawiały się wśród organizatorów takich wydarzeń. Choć 
na poziomie ogólnokrajowym, z którego debaty zostały „zaimportowa-
ne”, dominują redakcje telewizyjne, to na niższych szczeblach rzadziej 
angażują się one w organizację tego typu spotkań. Widoczne było to 
szczególnie w kampanii samorządowej, podczas której debaty telewizyj-
nie nie odbyły się w niemal połowie badanych miast (w kampanii par-
lamentarnej zostały zorganizowane prawie we wszystkich ośrodkach). 
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Można zatem przypuszczać, że tego typu zaangażowanie organizacyjne 
stacji telewizyjnych jest pochodną przekonania redakcji o znaczeniu 
poszczególnych elekcji dla widzów – wybory samorządowe byłyby w tej 
optyce traktowane jako drugorzędne. Zweryfikowanie tej hipotezy wy-
magałoby jednak dalszych badań. 

Warto dodać, że większe zainteresowanie nadawców debatami re-
gionalnymi i lokalnymi w kampanii parlamentarnej ciekawie kontrastu-
je z działaniami regulatora rynku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
która regularnie prowadzi monitoring kampanii wyborczych w me-
diach, w zasadzie zupełnie ignoruje debaty przedwyborcze w kampanii 
parlamentarnej organizowane przez ośrodki regionalne TVP, skupiając 
się jedynie na kanałach ogólnokrajowych (KRRiT 2015).

Należy odnotować, że frekwencja w debatach telewizyjnych była 
nieznacznie wyższa niż w przypadku pozostałych debat (średnio o 6%) 
Czynnikiem zdecydowanie mobilizującym do udziału w debatach – nie-
zależnie od ich „telewizyjności” – był natomiast charakter rywalizacji 
w okręgach wyborczych. To właśnie debaty kandydatów na prezydenta 
miasta oraz senatora najczęściej gromadziły komplet lub niemal komplet 
kandydatów. Warto jednak zauważyć, że – jak wskazują wcześniejsze ba-
dania Autorów – kwestia nieuczestniczenia w debacie przedwyborczej 
wcale nie musi przekładać się na wynik wyborczy (Choroś, Skrabacz, 
2016: 134). Nie można oczywiście na tej podstawie wnioskować, że de-
baty przedwyborcze są nieistotne, gdyż na ich znaczenie składa się sze-
reg czynników kształtujących kontekst poszczególnych starć wyborczych. 
Należy także odnotować, że kandydaci, decydując się na udział w debacie, 
szacują również możliwe zyski i straty – w przypadku potencjalnie nie-
korzystnego bilansu może dochodzić do rezygnacji z udziału w danym 
wydarzeniu.

Choć analizowane debaty można traktować jako element kampa-
nii wyborczej „przeniesiony” z poziomu centralnego, to jednak nale-
ży zauważyć, że nie powielają one literalnie wzorców wypracowanych 
przez redakcje ogólnopolskie. Sporadycznie pojawiały się w nich zatem 
wyraźne podziały na bloki tematyczne, a najczęstszym kryterium wy-
odrębnienia poszczególnych części / rund była zmiana reguł interakcji. 
W omawiane debaty „wplatano” materiały o charakterze uzupełniają-
cym (felietony, sondy), nieodnotowywane na poziomie ogólnopolskim 
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– więcej tego typu elementów znalazło się w debatach parlamentarnych 
niż samorządowych. Debaty samorządowe wyróżniała dodatkowo prak-
tyka zapraszania – ekspertów i dziennikarzy innych redakcji, którzy an-
gażowani byli w przebieg debaty, np. poprzez zadawanie pytań. Osta-
tecznie jednak kształt debat można określić jako przewidywalny, mimo 
odnotowanej wewnętrznej różnorodności – w istocie konserwatywny. 
Bardziej swobodny stosunek do formatu można zaobserwować w deba-
tach „nietelewizyjnych”, na których tle debaty organizowane przez stacje 
telewizyjne mogą się jawić jako „więźniowie formatu”. 

Finalnie, charakteryzując format debat na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym, należy stwierdzić, że w znacznej części analizowanych wy-
darzeń reguły nie stwarzały warunków do bezpośredniej konfrontacji 
kandydatów. Natomiast było to wyraźnie widoczne w przypadku debat 
gromadzących wielu kandydatów, w których często dyskusja sprowa-
dzała się do możliwości zadania jednego pytania wybranemu (a niekie-
dy wylosowanemu) kandydatowi. Inną ilustrację tego zjawiska stanowić 
może przykład debat dwóch kandydatów, którym ustalone reguły nie 
pozwalały na rzeczywistą wymianę zdań. Kwestią otwartą pozostaje, 
w jakim stopniu przyjęty format determinował możliwości rzeczywistej 
interakcji pomiędzy kandydatami. 
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Streszczenie

Cel niniejszego artykułu stanowiła charakterystyka telewizyjnych debat przed-
wyborczych, organizowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym w kam-
paniach do samorządu (2014 r.) i parlamentu (2015 r.). Analiza dotyczyła 
zarówno ilościowego wymiaru zjawiska, jak i formatu poszczególnych debat. 
Prezentowane badania pokazują, że – zwłaszcza w przypadku kampanii parla-
mentarnej – debaty telewizyjne były stałym jej elementem, przyjęte zaś formaty 
(choć zróżnicowane) nie stwarzały warunków sprzyjających prowadzeniu dys-
kusji (brak możliwości interakcji etc.).
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TELEVISED DEBATES DURING 2014 MAYORAL AND 2015 
PARLIAMENTARY ELECTION CAMPAIGNS IN POLAND

Abstract

The following article is a take on local and regional level TV debates in election 
campaigns before mayoral elections (2014) and general elections (2015). Au-
thors performed a quantitive characteristics of the debates and a debate format 
description. Research results have shown, especially in case of the general elec-
tion campaign, that the TV debates were its obvious element, and the chosen 
formats, although differentiated, often hindered discussion.
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televised debates, election debates, presidential debates, election 
campaign, mayoral election, parliamentary election




