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Wstęp

„W parlamencie są reprezentowane trzy stany; ale tam w loży prasowej zasiada 
czwarty stan, dalece ważniejszy, aniżeli wszystkie pozostałe”1. Te słowa, wypowie-
dziane przez Edmunda Burke’a, członka Izby Gmin, filozofa, publicysty, wreszcie 
wpływowego myśliciela, autora kasandrycznych, według jemu współczesnych, lecz 
jakże przenikliwych Rozważań o rewolucji we Francji2, okazały się iście proroczym 
memento dla wszystkich polityków. To historyczne zdanie zwróciło uwagę ów-
czesnej elity politycznej na niezwykle szybko rosnący w siłę podmiot życia spo-
łecznego – mass media.

Punktem wyjścia do napisania niniejszej dysertacji było założenie, iż każde 
demokratyczne społeczeństwo pokłada w mediach bardzo konkretne nadzieje 
związane z dobrym funkcjonowaniem instytucji politycznych, działających na 
rzecz wspólnego dobra wspólnoty i całego państwa. To właśnie media mają w de-
mokracji szczególną rolę do wypełnienia. Mianowicie, relacjonować oraz recen-
zować poczynania rządzących, którzy zostali, głosami społeczeństwa, wyłonieni 
podczas wyborów. Media stają się poniekąd przedłużeniem struktur społecznych, 
głosem obywateli, okiem wyborców, które bacznie obserwuje swoich reprezentan-
tów i rozlicza ich ze złożonych w kampanii wyborczej obietnic. Z tej perspektywy 
media dzierżą określoną władzę opartą na zaufaniu społeczeństwa, wyborców, 
obywateli czy wreszcie ich odbiorców – czytelników, słuchaczy czy telewidzów. 
O ile rządzący poddają się ocenie wyborców co kilka lat, tak media są oceniane 
przez swoich adresatów każdego dnia. Codziennie miliony Polaków, korzystając 
z mediów, legitymizuje ich działania. 

1  The Encyclopedia of the British Press (1422–1992), wyd. D. Griffiths, New York 1992, 
s. 250. 

2  E. Burke, Reflections on the revolution in France: and on the procedings in certain societies in 
London relative to that event [1790], wyd. C.C. O’Brien, Harmondsworth 1983. Świetne polskie 
wydanie – E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji: i o debatach pewnych towarzystw lon-
dyńskich związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać wysłany do pewnego 
gentlemana w Paryżu, przekł. D. Lachowska, Kraków 1994.
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Denis McQuail władzę mediów nazwał władzą komunikacyjną, czyli symbo-
liczną3. Polega ona – według McQuaila – na „wykorzystywaniu czynników niema-
terialnych (zaufania, racjonalności, szacunku, emocji itd.)”4. Władzy symbolicznej 
można używać poprzez „informowanie, zachęcanie do działania, selektywne ukie-
runkowywanie uwagi, perswazję czy wreszcie definiowanie sytuacji i nadawanie 
ram »rzeczywistości«”5. Właśnie to ujęcie sprawia, iż mówiąc o mediach, nierzad-
ko myślimy „czwarta władza”. Sam termin zaś zdaje się, że na dobre zagościł w pol-
skim dyskursie publicznym i w głowach jego uczestników – polityków, wyborców 
i samych dziennikarzy6. 

Badania empiryczne komunikacji politycznej, które podejmują m.in. wątek 
owej „czwartej władzy”, mają w Polsce relatywnie krótką historię. Jak zauważa 
Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego: 

W latach 90. jedynie nieliczni badacze interesowali się komunikowaniem politycz-
nym, czego efektem były pierwsze prace opisowe i podręczniki, przybliżające czytel-
nikowi wiedzę na temat teorii komunikowania politycznego7. 

Wśród wspomnianych naukowców kluczową rolę odegrała cytowana wyżej 
wrocławska badaczka, której syntetyzujące i pionierskie na polskim rynku wy-
dawniczym publikacje przybliżają niezmiennie od kilku lat studentom oraz wy-
kładowcom najważniejsze ustalenia zagranicznych badaczy oraz najnowsze uję-
cia teoretyczne, umożliwiające holistyczne ogarnięcie złożoności całego procesu 
komunikacji politycznej8. Innymi ważnymi publikacjami dla polskiej refleksji 
nad komunikowaniem politycznym są prace Stanisława Michalczyka, w których 
badacz z Uniwersytetu Śląskiego w sposób klarowny i twórczy przybliża polskie-

3  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przekł. M. Bucholec, A. Szulżycka, War-
szawa 2008, s. 455.

4  Tamże.
5  Tamże.
6  J. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, War-

szawa 2005, s. 9 i n.
7  Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, pod red. B. Dobek-Ostrow-

skiej, K. Majdeckiej, Wrocław 2011, s. 8. 
8  Zob. np. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007; 

B. Dobek-Ostrowska, R. Winszowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 
2002; B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt. Politycy, media i obywatele w komunikowa-
niu politycznym, Warszawa 2009.
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mu czytelnikowi przede wszystkim niemiecką myśl medioznawczą9. W drugiej 
połowie pierwszej dekady XXI wieku można w polskiej literaturze politologicz-
nej i komunikologicznej zaobserwować wyraźny wzrost publikacji poświęconych 
komunikacji politycznej – w ujęciu strategicznym10 czy też psychologicznym11. 

Dorobek polskich badaczy komunikacji politycznej z każdym rokiem pęcznie-
je, czego dowodem są serie wydawnicze Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego – Media Początku XXI wieku, Instytutu Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Komu-
nikowanie i Media, czy też Wydawnictwa Adama Marszałka w seriach – Komunika-
cja Społeczna, Nauka o Komunikowaniu, Oblicza Mediów oraz Wybory-Demokracja. 
Z tego też względu każdy badacz, u progu drugiej dekady XXI wieku, podejmujący 
się rozważań nad problemami komunikacji politycznej, nie jest w nich osamotnio-
ny i może wesprzeć się na ustaleniach naukowców z różnych ośrodków akademic-
kich w Polsce. Ponadto szeroki dostęp do literatury zagranicznej – dzięki Google 
Books, Amazon.com – oraz baz czasopism zagranicznych EBSCO – umożliwia 
skuteczne pogłębienie i zniuansowanie określonego problemu badawczego. Dla 
niniejszej pracy szczególnie ważnymi polskimi publikacjami z perspektywy cało-
ściowego ujęcia procesu komunikacji politycznej były pozycje autorstwa wspo-
mnianych naukowców: Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Stanisława Michalczyka. 

Ponadto istotnym punktem odniesienia dla autora były publikacje, dzięki któ-
rym „czwarta władza” szybko znalazła swoje należyte miejsce w tytułach licznych 
prac, próbujących w sposób eklektyczny i całościowy ogarnąć potencjalność i de-
finitywność wpływu mediów na społeczeństwo oraz na polityków, sprawujących 
za pomocą mandatu wyborczego władzę12.

9  S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005. 
10  M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007; M. Kolczyński, 

M. Mazur, Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych w 2005 r. 
w Polsce, Warszawa 2007. 

11  W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 
2006.

12  Np. A. Paczkowski, Czwarta władza. Prasa dawniej i dziś, Warszawa 1973; Czwarta wła-
dza czy czwarty stan? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną, pod red. W. Netwiga, Poznań 
1995; W. Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa 2000; 
G. Rippel, Czwarta władza – uwięzienie duszy? Kilka refleksji o mediach i władzy, [w:] W lustrze. 
Wizerunek mediów własny, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław 2002; Media w Pol-
sce. Pierwsza władza IV RP?, pod red. M. Sokołowskiego, Warszawa 2007; I Ogólnopolski Zjazd 
Analityków Mediów pt. „Mediokracja a Demokracja”, pod red. T. Gackowskiego, Warszawa 2009.
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Podstawowym zaś celem niniejszej pracy było udzielnie odpowiedzi na pytanie 
o to, czy i jak polskie media dzierżą – wspomnianą za McQuailem – władzę sym-
boliczną oraz w jaki sposób wypełniają pokładane w nich nadzieje – czy bronią 
interesów obywateli, którzy, wierząc obietnicom wyborczym, wybierają określoną 
elitę władzy, poprzez sukcesywne rozliczanie rządzących z zadań, do jakich sami 
zobowiązali się przed społeczeństwem. Czy są ową legendarną „czwartą władzą”? 
Jeśli nie są, to jaką funkcję sprawują w procesie komunikacji politycznej? Jaki wy-
miar władzy można przypisać mediom? 

Głównym założeniem pracy było sprawdzenie tego, czy i jak „Rzeczpospolita” 
i „Gazeta Wyborcza”, będące w 2008 r. najbardziej poczytnymi tytułami presti-
żowymi (ang. broadsheet)13, wypełniają jedną z najważniejszych funkcji mediów 
w systemie demokratycznym, jaką jest funkcja kontrolna (ang. watchdog) rozumia-
na jako „nagłaśnianie wydarzeń, spraw, działań instytucji i członków elit rządzą-
cych, patrzenie na ręce politykom i obserwowanie ich poczynań”14. Zdecydowano 
się więc prześledzić treść oraz formę rozliczania polityków rządzących z obietnic, 
które ci złożyli w kampanii wyborczej, a także na studniówkę i rocznicę własnego 
gabinetu. Pod lupę wzięto rząd Donalda Tuska. 

Praca została podzielona na dwie części – teoretyczną i praktyczną. W pierw-
szej autor stara się nakreślić perspektywę patrzenia na to, czym jest komunikacja 
polityczna, jaką władzę mają media oraz czy i co to oznacza, że są „czwartą władzą”. 
Puentą tej części jest propozycja autorskiej definicji oraz modelu komunikacji po-
litycznej – modelu transpozycyjnego – które stanowiły o ramie teoretycznej dla 
zakrojonego na szeroką skalę badania zaprezentowanego w drugiej, praktycznej 
części pracy. Chodziło o to, aby przetestować teoretyczne ustalenia i instrumenta-
rium badawcze, wynikające z założeń proponowanego modelu transpozycyjnego 
komunikacji politycznej. Całość pracy podsumowują rozważania nad zweryfiko-
wanymi hipotezami badawczymi oraz dyskusja nad użytecznością i adekwatno-
ścią proponowanego ujęcia teoretycznego. Ponadto autor w ostatnim rozdziale 
– „Wnioski i dyskusja – w stronę postpolityki” – podejmuje dyskusje z wynikami 
przeprowadzonego przez siebie badania, próbując odnaleźć jeszcze inne, możliwe 
do wyobrażenia odpowiedzi na pytania postawione przed pracą. Należy nadmie-
nić, iż wszelkie tabela, wykresy i diagramy, które znajdują się w niniejszej pracy, 

13  Dane za 2008 r. Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy, https://www.teleskop.org.pl/
zkdp/index.jsp?p=publicData [odczyt 30.06.2009].

14  B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 183–184; M. Wheeler, Politics and 
the Mass Media, London 1997, s. 1 i n. 
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ilustrują wyniki własnych badań. Integralną częścią książki jest aneks – Klucz ka-
tegoryzacyjny – który stanowi narzędzie badawcze operacjonalizujące pytania 
i hipotezy badawcze postawione przed pracą. Ponadto do książki przygotowano 
pozostałe aneksy I–II zamieszczone na wortalu medioznawczym – www.medio-
znawca.com – w profilu autora książki – zawierające pozostałe wizerunki wszyst-
kich ministrów rządu PO–PSL kadencji 2007–2011 oraz pełen spis artykułów 
zakwalifikowanych do pilotażu oraz dwóch korpusów badawczych analizowanych 
dzienników – „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” – w obu okresach – na 100 
dni oraz rok rządów gabinetu Donalda Tuska. Monografia kierowana jest w szcze-
gólności do badaczy mediów masowych – medioznawców, politologów i socjo-
logów, ale również kulturoznawców, etnografów czy badaczy historii najnowszej. 
Winna również przykuć uwagę specjalistów od wizerunku, spin doktorów oraz 
samych polityków, o których jest ta książka. 

Kończąc, chciałbym szczególnie podziękować promotorowi mojej pracy dok-
torskiej – prof. Maciejowi Mrozowskiemu, który otaczał moją osobę opieką na-
ukową od samego początku moich studiów w Instytucie Dziennikarstwa UW. Nie 
mniejsze podziękowania należą się zawsze życzliwym patronom mojej działalności 
naukowej: prof. Januszowi Adamowskiemu, Dziekanowi Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych UW, oraz prof. Markowi Jabłonowskiemu, Dyrektorowi 
Instytutu Dziennikarstwa UW. Dozgonną wdzięczność za celne uwagi chciałbym 
również wyrazić dr Mirosławie Zygmunt, zastępczyni redaktora naczelnego „Stu-
diów Medioznawczych”. 

Wreszcie specjalne podziękowania kieruję w stronę tych, na których nieza-
chwiane wsparcie mogę zawsze liczyć, moim rodzicom – Irenie i Wiesławowi – 
oraz moim ukochanym kobietom – żonie i córce – którym dedykuję tę książkę. 
Dziękuję za okazaną cierpliwość. 

Warszawa, lipiec 2013 r.
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Aneks I 
Wizerunki ministrów rządu Donalda Tuska (pozostałe)

Wizerunek Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ministra sprawiedliwości

Zbigniew Ćwiąkalski, najbardziej kontrowersyjny minister, zwłaszcza pierw-
szych 100 dni rządów gabinetu PO–PSL, jak ochrzciły go tym mianem analizo-
wane dzienniki1. Warto akurat nad wizerunkiem tego ministra zatrzymać się na 
dłużej, gdyż żaden minister tak bardzo nie poróżnił w ocenie dwóch najbardziej 
opiniotwórczych z analizowanych dzienników.

Następca popularnego Zbigniewa Ziobry, który pierwsze co powinien zrobić, 
według „Gazety Wyborczej”, to wyczyścić prokuraturę, rozliczyć oraz posprzątać 
po poprzedniku: 

W ciągu stu dni min. Zbigniew Ćwiąkalski usunął z kierownictwa prokuratur w ca-
łym kraju 29 prokuratorów. Nie licząc swoich zastępców, kierownictwa Prokuratu-
ry Krajowej i naczelnego prokuratora wojskowego. Część odwołanych, na czele z b. 
szefem ABW, prokuratorem Prokuratury Krajowej Bogdanem Święczkowskim, za-
powiedziała powołanie stowarzyszenia pokrzywdzonych przez Ćwiąkalskiego. (...) 
Prokuraturę czeka uwolnienie spod władzy polityków. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, 
od przyszłego roku nastąpi rozdział funkcji prokuratora generalnego i ministra spra-
wiedliwości. Mimo zapowiedzianego weta prezydenta – bo rozdzielenie popierają 
wszystkie partie oprócz PiS2. 

Z kolei według „Rzeczpospolitej” Ćwiąkalski powinien przede wszystkim nie 
dać się ponieść rewanżystowskiej namiętności, które nakazywałyby mu szukać 

1  Np. „(...) Dziennikarze pytali ministra Ćwiąkalskiego – najsilniej krytykowanego ministra 
tego rządu – czy czegoś żałuje.– Robię swoje, nie przejmuję się krytyką opozycji. Osądzi mnie opi-
nia publiczna. Chcę spokojnie przeprowadzić reformy. To nie jest wyścig: kto pierwszy, kto więcej 
– odpowiedział” – E. Siedlecka, Sto dni ministra Ćwiąkalskiego, „Gazeta Wyborcza” 21.02.2008. 

2  Taż, Odziobrzona prokuratura, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
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do upadłego haków na ministrów PiS-u, ze Zbigniewem Ziobrą na czele3. Wi-
dać minister Ćwiąkalski nie mógł zadowolić obu tytułów naraz, gdyż wypełniając 
zalecenia jednego tytułu, narażałby się drugiemu. I na odwrót. W tej optyce nie 
było dobrego wyjścia. Jak wynika jednak z wykresu nr 1, minister bardziej nasta-
wił ucha w stronę „Wyborczej”, która dostrzegła pewne wady jego działania (np. 
postąpienie tak jak Ziobro przy zmianach w prokuraturze: 

Prokuratura. Nowe otwarcie nie nastąpiło. Nie można za takie uznać wymiany kil-
kudziesięciu funkcyjnych prokuratorów, bo minister prokurator generalny Zbigniew 
Ćwiąkalski zrobił to w stylu poprzedników: wymienił nie swoich na swoich, nie uza-
sadniając decyzji4). 

Rysunek 1. Wizerunek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

W większości wypadków chwaliła go jednak za normalizację wymiaru sprawie-
dliwości po Ziobrze – użyto nawet termini technici – „odziobrzenie”, „odziobrzyć 
coś”, a więc usunąć wpływy i ślady działania po Zbigniewie Ziobrze5. 

Wizerunek ministra sprawiedliwości w rządzie PO–PSL opisywano a contrario 
Ziobry. To względem PiS-owskiego ministra sprawiedliwości oceniano Ćwiąkal- 

3  Np. W. Gadomski, Rząd nudny i zaskakujący, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008.
4  E. Siedlecka, Sprawiedliwość: odwilż po PiS, reforma połowiczna, „Gazeta Wyborcza” 

12.11.2008. 
5  Taż, Odziobrzona prokuratura, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
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skiego na łamach „Gazety Wyborczej”, która widziała w profesorze z Krakowa 
oswobodziciela na białym koniu, np. 

(...) Zaproszenie do rządu krakowskiego profesora było ze strony premiera krokiem 
odważnym, bowiem od pierwszego dnia Ćwiąkalski stał się celem ataków dla obroń-
ców IV RP. Był jednym z najaktywniejszych krytyków zmian w obszarze prawa for-
sowanych przez rząd Kaczyńskiego – zaostrzenia kodeksu karnego, 24-godzinnych 
sądów dyscyplinarnych dla sędziów, a przede wszystkim ograniczania niezawisłości 
sędziowskiej. Był też jednym z sygnatariuszy deklaracji Ruchu na rzecz Demokracji, 
który ostro krytykował PiS, ale nie oszczędzał też PO, zarzucając jej współudział 
w kreowaniu mitu IV RP)6.

W „Rzeczpospolitej” dostrzeżono w działaniach ministra sprawiedliwości ga-
binetu PO–PSL pewne zagrożenia, sformułowując pod jego adresem ministra 
poważne zarzuty, np. 

(...) Najbardziej krytycznie odnosi się do polityki resortu sprawiedliwości: – Zbi-
gniew Ćwiąkalski świadomie – a uczestniczy w tym też premier Donald Tusk – two-
rzy nastrój amnestii i wycofywania się z oskarżeń, przez co świat przestępczy czuje 
się coraz pewniej. Myśmy tę pewność siebie znacznie zmniejszyli, a w tej chwili to 
wraca. Znów pojawiają się napady na stacje benzynowe w biały dzień, znów środo-
wiska przestępcze są bezczelniejsze – mówi Kaczyński7 oraz przede wszystkim (...) 
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski nie tak dawno był reklamowany jako 
człowiek, który chce dużo szerzej otworzyć drzwi nowym kandydatom do zawodu 
adwokackiego, niż obiecywał to Zbigniew Ziobro. Dziś widać wyraźnie, że zmian nie 
będzie. Jak bajki o żelaznym wilku brzmią też obietnice Platformy o wzmocnieniu 
walki z przestępczością i zaostrzeniu kar (...). Deklaracje Donalda Tuska o wyrze-
czeniu się odwetu okazały się bajką dla naiwnych. Bo choć pozostawienie Mariusza 
Kamińskiego w CBA było szeroko reklamowane jako element wielkodusznej filozo-
fii PO, w rzeczywistości stało się tak po fiasku starań Julii Pitery o znalezienie nań 
haków. Za to ministra Ćwiąkalskiego nie trzeba poganiać przy pracy nad ustawą, 
która usamodzielni korporacje sędziowską i prokuratorską. Błyskawicznie też usu-
nięto ze stanowisk tych prokuratorów, którzy w czasach Ziobry prowadzili skuteczne 
śledztwa w sprawach afer korupcyjnych (...). Przypomnijmy sobie specjalny tryb 
zaproszenia na przesłuchanie biznesmena Ryszarda Krauzego. Czy minister Ćwią-
kalski nie dał w ten sposób sygnału prokuratorom, że wielkich oligarchów trzeba 
traktować z respektem?8, a także Minister Ćwiąkalski z wielką energią zajmował się 

6  W. Gadomski, Tusk: Sto dni sprzątania, „Gazeta Wyborcza” 23.02.2008.
7  Ł. Cybiński, Były premier ocenia rząd, „Rzeczpospolita” 15.02.2008. 
8  P. Semka, Długi cień III RP, „Rzeczpospolita” 21.02.2008. 
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laptopami niszczonymi i ponoć topionymi przez Zbiorę i jego ludzi. W tym czasie, 
że przypomnę złośliwie, nadzorowana przez niego prokuratura była tak taktowna, 
że w tajemnicy przed opinią publiczną przesłuchała Ryszarda Krauzego i ceny akcji 
firm biznesmena nie ucierpiały9).

„Rzeczpospolita” znacznie krytyczniej odnosiła się na swoich łamach do mini-
stra sprawiedliwości rządu PO–PSL oraz niezwykle źle oceniała aspiracje Ćwią-
kalskiego w zakresie rozliczania poprzedników (rewanżyzm i odwet), np. 

(...) Ta sama komisja wcześniej swoją energię skupiła na nielegalnych podsłuchach, 
jakie – podobno – poprzednia ekipa zakładała. A minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ćwiąkalski sporo czasu poświęcił laptopom popsutym przez Zbigniewa Ziobrę i jego 
ludzi. Przy okazji służby rządowe szczegółowo badają także niszczenie kart telefo-
nicznych w resorcie sprawiedliwości...10 oraz Aktywności nie można też odmówić 
ministrowi Ćwiąkalskiemu. Media dociekliwie każą wypowiadać się na jej temat spe-
cjalistom, czyli prawnikom. Minister swoimi działaniami dobrze robi prawniczemu 
lobby, nic więc dziwnego, że jego przedstawiciele dobrze go oceniają. Obywatele 
mogą więc odetchnąć z ulgą i napawać się aurą miłości i przyjaźni. A Ćwiąkalski bu-
duje ją bezkompromisowo, twardo rozliczając policyjne państwo PiS. Nigdy więcej 
bezlitosnemu łamaniu praw człowieka, czyli prześladowaniu laptopów i utrudnianiu 
telefonicznych rozmów pielęgniarek, które wprowadziły się do premiera!11

Mimo to zdarzył się tekst na łamach „Rzeczpospolitej”, którego autor – ekspert 
z zewnątrz zaproszony na strony „Rz” – był nawet nieco rozżalony, że Ćwiąkalski 
w zbyt małym stopniu rozlicza poprzedników, zresztą tak jak cały rząd PO–PSL 
– Jacek Kucharczyk socjolog z Instytutu Spraw Publicznych: 

(...) Pracowity minister Ćwiąkalski. Moim osobistym rozczarowaniem jest natomiast 
wyraźny brak determinacji w rozliczaniu rządów PiS, szczególnie jeśli chodzi o spra-
wę, która powinna być dla Platformy kluczowa, czyli prowokacji w Ministerstwie 
Rolnictwa. Jedynie minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski próbuje walczyć 
i stara się, by pewne kwestie ujrzały światło dzienne, ale nie widzę, by miał wystar-
czająco dużo poparcia politycznego ze strony kolegów z rządu12.

„Gazeta” zainteresowana rozliczeniem PiS-u wyraźnie broniła Ćwiąkalskie-
go przed opozycyjnymi politykami oraz nieprzychylnymi dziennikarzami m.in. 

9  J. Lichocka, Świat Julii i Zbigniew, „Rzeczpospolita” 25.02.2008. 
10  Taż, Sto dni dorzynania watahy?, „Rzeczpospolita” 8.02.2008. 
11  B. Wildstein, Obietnice zamiast podsumowanie, „Rzeczpospolita” 23.02.2008. 
12  J. Kucharczyk, Rząd PO nie zawiódł, „Rzeczpospolita” 19.02.2008. 
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z „Rzeczpospolitej”, domagając się de facto jeszcze większej konsekwencji w roz-
liczaniu poprzedników, np. 

Niewiele osiągnięć w rozliczeniu ekscesów Ziobry, 
Macierewicza, Kamińskiego, Kaczmarka zanotował 
na swym koncie minister Ćwiąkalski. (...) Opozycja 
czujnie śledzi każdy ruch ministra. Wypomina mu np. 
upolitycznienie prokuratury, bo wyrzucił z kierowni-
czych stanowisk ponad 30 ludzi Ziobry. Nie postawił 
im konkretnych zarzutów. Minister zapewnia, że na 
ataki jest odporny i wypełni misję, z jaką przyszedł: 
uwolnienie prokuratury spod władzy ministra spra-
wiedliwości i przekazanie władzy nad nią niezależne-
mu prokuratorowi generalnemu. Projekt jest prawie 
gotowy13 (...). Ćwiąkalski nadzoruje też śledztwa doty-
czące nadużyć poprzedniego rządu – podsłuchów, za-
głuszania telefonów np. Jest więc obarczony zadaniem 
bardzo delikatnym. Wywiązuje się z niego nieźle, choć 
z ostateczną oceną trzeba jeszcze zaczekać. Na razie 
niepokoi spora dysproporcja pomiędzy wysuwanymi 
zarzutami pod adresem ministrów poprzedniego rzą-
du i byłych prokuratorów a nikłymi efektami śledztw 
w tej sprawie. (...) Jeśli były zbrodnie, pokażcie dowo-
dy winy! – krzyczą posłowie PiS – i mają rację14).

Istotnym wątkiem w działalności ministra sprawiedliwości, który oddziaływał 
w sposób istotny na jego wizerunek, był konflikt płacowy z sędziami i prokura-
torami, który dał asumpt do postawienia Ćwiąkalskiemu określonych zarzutów 
w obu tytułach, np. 

Zawody prawnicze. Resort chce połączenia korporacji adwokackiej i radcowskiej. 
Pomysł wydaje się dobry, ale min. Ćwiąkalski uczynił sobie w tej sprawie z adwoka-
tury wroga – sam wyznaczając konsultantów ze strony adwokatury15; Konferencja 
odbywała się w cieniu groźby zapowiedzianego na poniedziałek strajku prokura-
torów. Ministerstwo przesłało im do konsultacji założenia reformy wynagrodzeń. 
Według nich płace sędziów i prokuratorów – dziś identyczne – miały nie być już ze 

13  E. Sieldecka, Cel – Ćwiąkalski, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
14  W. Gadomski, Tusk: Sto dni sprzątania, „Gazeta Wyborcza” 23.02.2008. 
15  E. Siedlecka, Sprawiedliwość: odwilż po PiS, reforma połowiczna, „Gazeta Wyborcza” 

12.11.2008.

Zbigniew Ćwiąkalski, minister spra-
wiedliwości – 13 ustaw uchwalonych 
– A. Łukaszewicz, Pracowici ministro-
wie są skuteczniejsi, „Rzeczpospolita” 
25.11.2008 r.

Zdjęcie 1
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sobą powiązane. To oburzyło prokuratorów, ponieważ spodziewają się, że w efekcie 
będą zarabiali mniej niż sędziowie. O ich buncie napisała wtorkowa „Rzeczpospo-
lita”, ostro krytykując ministra, że zmierza do osłabienia prokuratury, a więc walki 
z przestępczością16. 

Uległość względem prokuratorów i sędziów – w celu załagodzenia sporu – była 
oceniona z jednej strony jako roztropność, z drugiej zaś jako objaw słabości, gdyż 
można było ową sprawę rozwiązać w inny sposób. 

Trzeba też nadmienić, iż na łamach krytycznej „Rzeczpospolitej” znalazł się 
również tekst laurkowy byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, który z uzna-
niem napisał o Ćwiąkalskim, że nie lekceważy środowisk i jest niezależny politycz-
nie – Minister Ćwiąkalski prowadzi politykę z umiarem, wyczuciem, bez agresji i, co 
chyba najważniejsze, w porozumieniu z autorytetami prawniczymi17.

Z drugiej strony warto także dodać, iż „Gazeta Wyborcza” również miała pew-
ne „ale” do profesora z Krakowa, ocenianego przez nią w znacznej mierze dobrze, 
np. 

(...) Minister Zbigniew Ćwiąkalski, który w ciągu kilku pierwszych miesięcy niemal 
co tydzień dostarczał newsy o grzechach poprzednika, dzisiaj przycichł. Niedawno 
przyznał, że jego udział w spektaklu wywołanym wokół sprawy zniszczenia laptopa 
Ziobry był błędem. Konto Ćwiąkalskiego obciążają dziwaczne, mówiąc delikatnie, 
okoliczności postawienia przez prokuraturę w Płocku zarzutów Ziobrze w sprawie 
udostępnienia Jarosławowi Kaczyńskiemu akt ze śledztw paliwowych. Zarzuty o nie-
dozwolone naciski na płocką prokuraturę i wykorzystywanie jej w rozgrywkach po-
litycznych padły nie tylko z ust polityków PiS18.

Spośród niewielu pozytywnych o min. Ćwiąkalskim na łamach „Rzeczpospo-
litej” warto przytoczyć, np.: 

(...) Dobrze oceniam też działalność ministra Ćwiąkalskiego, który pierwszy zaczął 
realizować program PO, np. rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i proku-
ratora generalnego19

Ponadto bardzo pochlebne zestawienie liczbowe przeprowadzonych przez 
Sejm ustaw, w których Ćwiąkalski okazał się liderem całego gabinetu: 

16  Taż, Sto dni ministra Ćwiąkalskiego, „Gazeta Wyborcza” 21.02.2008.
17  S. K. Rymar, Właściwa osoba na właściwym miejscu, „Rzeczpospolita” 21.02.2008. 
18  M. Czech, PO i PiS, czyli pies jeża nie tknie, „Gazeta Wyborcza” 12.11.2008. 
19  K. Kik, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
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Również z 13 uchwalonymi ustawami zakończył rok urzędowania Zbigniew Ćwią-
kalski. To właśnie kierowany przez niego resort przez ostatnich 12 miesięcy przygo-
tował najwięcej projektów ustaw – 4320 oraz Natomiast najpracowitszym – Zbigniew 
Ćwiąkalski, szef resortu sprawiedliwości21.

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż konkurencyjne tytuły 
zajęły dwa skrajne stanowiska w oczekiwaniach względem ministra sprawiedliwo-
ści PO–PSL oraz w ocenie działań i decyzji przez niego podjętych. Nie ulega wąt-
pliwości, co wynika z wykresu nr 1, że Ćwiąkalski lepiej był oceniany na łamach 
„Gazety Wyborczej”. Z kolei w „Rzeczpospolitej” znalazły się dwa najbardziej po-
chlebne teksty o profesorze z Krakowa autorstwa Stanisława K. Rymara, byłego 
prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz socjologa Jacka Kucharczyka. Ponadto 
„Rzeczpospolita” przeprowadziła jeszcze wywiad z Ćwiąkalskim, dając mu okazję 
do m.in. obrony przed zarzutami o upolitycznienie prokuratury, szukanie haków 
na Ziobrę czy nieumiejętny dialog z sędziami i prokuratorami22. Widać więc hete-
rogeniczność dyskursu „Rz”, która wpuszcza na swoje łamy ekspertów o skrajnie 
różnych opiniach i ocenach niż dziennikarze i szefostwo redakcji. W przypadku 
„GW” narracja była homogeniczna, koherentna, a autorami wszystkich tekstów, 
w których oceniano lub wspominano Ćwiąkalskiego byli dziennikarze i publicyści 
„Gazety Wyborczej”. 

Osoba ministra Ćwiąkalskiego, najbardziej atakowanego – według „Gazety Wy-
borczej”23 – ministra, najbardziej kontrowersyjnego, wyraźnie podzieliła media 
w ocenie. Odsłoniła sympatie i antypatie tytułów. W „Rzeczpospolitej” na stud-
niówkę – zgodnie z niebieską krzywą na wykresie nr 1 – minister sprawiedliwości 
był przestawiany różnorako (wielokąt o szerokim rozstawie – niebieska krzywa 
– heterogeniczna narracja, a więc zaproszeni na łamy dziennika eksperci pozy-
tywnie oceniali Ćwiąkalskiego). Na rocznicę rządu obraz następcy Ziobry uległ 
znacznej poprawie dzięki udzielonemu wywiadowi oraz pochlebnemu tekstowi 
S. K. Rymara, byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (zielona krzywa). Je-
śli chodzi o „Gazeta Wyborczą”, to studniówkowy wizerunek Ćwiąkalskiego był 
w znacznej mierze pozytywny – pracowity, konsekwentny i sumienny, choć ulega-

20  A. Łukaszewicz, Pracowici ministrowie są skuteczniejsi, „Rzeczpospolita” 25.11.2008.
21  Tenże, Ustawowi rekordziści, „Rzeczpospolita” 25.11.2008. 
22  G. Zawadka, Zbigniew Ćwiąkalski: Pan Ziobro mnie nie interesuje, wywiad ze Zbigniewem 

Ćwiąkalskim „Rzeczpospolita” 10.12.2008. 
23  Np. E. Siedlecka, Sto dni ministra Ćwiąkalskiego, „Gazeta Wyborcza” 21.02.2008. 
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jący wpływom, podległy. Z kolei na rocznicę rządów gabinetu PO–PSL obraz mi-
nistra sprawiedliwości znacznie się pogorszył. Ćwiąkalskiemu zarzucono lenistwo 
oraz podległość, brak samodzielności i konsekwencji w działaniu. Koniec końców 
Ćwiąkalski z pewnością nie był wizerunkową lokomotywą rządu Tuska. Raczej mu 
ciążył, co zresztą z pewnością miało wpływ na to, iż już 20 stycznia 2009 r. podał się 
do dymisji, a premier tę dymisję przyjął. Wydaje się uzasadnionym twierdzenie, iż 
źle kreowany i zarządzany wizerunek Ćwiąkalskiego był ogromnym obciążeniem 
dla podejmowanych przez niego działań, ocenianych przez niektórych mianem 
kontrowersyjnych, oraz dla samego rządu. To musiało jednoznacznie upewnić 
premiera Tuska w konieczności zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości. 
Jego następcą od 23 stycznia 2009 r. został Andrzej Czuma, który również nie był 
wsparciem wizerunkowym dla rządu Tuska. Wręcz przeciwnie. Od samego po-
czątku, niemal z każdym dniem ciążył mu on coraz bardziej24. W efekcie po nieco 
ponad pół roku – 14 października 2009 r. – zastąpił go Krzysztof Kwiatkowski, 
który funkcję ministra sprawiedliwości sprawował do końca pierwszej kadencji 
PO–PSL. W II kadencji – po zwycięskich wyborach koalicji w 2011 r. – ministrem 
sprawiedliwości został Jarosław Gowin, nie prawnik, lecz politolog, filozof. Gowin 
nie pełnił jednak swej funkcji tak długo, jak mogłoby się wydawać. Po kilku, uzna-
wanych za kontrowersyjne, wypowiedziach o polskim wymiarze sprawiedliwości 
oraz m.in. o kwestii zapłodnienia in vitro, Donald Tusk zdecydował się go z dniem 
6 maja 2013 r. odwołać. Jego miejsce zajął Michał Biernacki. Tą decyzją Donald 
Tusk poniekąd wykreował sobie wewnętrznego konkurenta do funkcji prezesa Plat-
formy Obywatelskiej, który w swoich wystąpieniach – rozpoczynając tym samym 
bój o przewodniczenie partii – jednoznacznie krytykuje rząd za marazm, podkre-
ślając, iż polityka tzw. ciepłej wody w kranie już nie wystarczy25. 

Wizerunek Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego

Minister kultury i dziedzictwa narodowego nie był główną postacią rządu, ani na 
100 dni, ani na rok rządu Tuska. Bogdan Zdrojewski miał w obu badanych okre-

24  W. Szacki. B. Wróblewski, Czuma porażką Platformy, Wyborcza.pl, 13.02.2009, http://
wyborcza.pl/1,76842,6267755.html [odczyt: 7.07.2013].

25  Rim, Gowin rzuca rękawicę Tuskowi. „Dzisiaj w Polsce »ciepła woda w kranie« to za mało” 
– pisze w liście do kolegów z PO, 26.05.2013, http://wyborcza.pl/1,75478,13986695,Gowin_rzu-
ca_rekawice_Tuskowi___Dzisiaj_w_Polsce___ciepla.html [odczyt: 7.07.2013].
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sach bardzo dobrą prasę. Negatywne wzmianki wizerunkowe, które zniekształciły 
nieco krzywe na wykresie nr 2, nie dotyczyły samego Zdrojewskiego, ale w ogóle 
całego rządu, a – zgodnie z poczynionym założeniem metodologicznym wyjawio-
nym na wcześniejszych stronach – wszelkie sądy generalizujące na temat rządu 
były odnotowywane w kategoriach dedykowanych wszystkim ministrom. 

Rysunek 2. Wizerunek ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego – 
100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Minister był w obu tytułach i na 100 dni, i na rok rządów Tuska przedstawiany 
jako wizjoner, choć nie wieczny, tylko w pozytywnym znaczeniu tego słowa, np. 

Promujący polską kulturę za granicą Instytut Adama Mickiewicza od lat działał 
w chaosie. Wreszcie ma szansę na stabilizację. W Ministerstwie Kultury pracują nad 
ustawą, która ma nadać IAM odpowiedni status oraz zapewnić niezależność od naci-
sków politycznych. Padła też obietnica podwojenia budżetu. Min. Bogdan Zdrojew-
ski zatarł przykre wyrażenie, jakie wywołała pierwsza nominacja na szefa Instytutu 
Zbigniewa Sałka, specjalisty od zarządzania... lotniskami. Zastąpił go Paweł Poto-
roczyn, wybitny menedżer i dyplomata kulturalny, dotychczasowy szef Instytutów 
Polskich w Nowym Jorku i Londynie26.

Z pewnością pracowity (odznaczenia za lenistwo dostał Zdrojewski mimocho-
dem, dzięki generalnym opiniom na temat całego rządu), konsekwentny i sumien-
ny oraz w takim samym stopniu zależny, co niezależny, podległy, jak i samodzielny. 

26  R. Pawłowski, Nadzieja na Mickiewicza, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
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„Rzeczpospolita” w znacznej mierze chwaliła Zdrojewskiego i doceniała fakt, 
że potrafił wycofać się z błędnego – zdaniem „Rz” – stanowiska, czyli rezygnacji 
z polityki historycznej w kulturze, np.

Miał być ministrem obrony – został kultury i nie jest to przegrana kampania. Podej-
muje trafne decyzje personalne. Dowartościowuje współczesnych twórców oraz edu-
kację kulturalną. Potrafił zmienić zdanie o polityce historycznej (powstańcza poczta, 
Muzeum Historii Polski). Powinien jeszcze zadbać o odpolitycznienie mediów i ich 
misyjność27. 

Z kolei „Wyborcza”, również chwaląc Zdrojewskiego, zwracała uwagę na jego 
odwagę odcięcia się od działań poprzedników, które najwidoczniej nie były 
w smak „Gazecie Wyborczej”, np.

– Nie chcę, aby Polska zamieniła się za parę lat w kraj nekropolii i muzeów – po-
wiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski i wstrzymał sztandarowe projekty 
PiS – Muzeum Historii Polski i Muzeum Ziem Zachodnich. Wywołał burzę wśród 
zwolenników tzw. polityki historycznej. Zarzucono mu lekceważenie narodowego 
dziedzictwa i brak szacunku do martyrologii, a jego poprzednik Kazimierz Ujaz-
dowski pisał w blogu o „braku zdolności [Zdrojewskiego] do działania w katego-
riach nowoczesnego państwa, które potrafi wprowadzać własną historię do obiegu 
międzynarodowego”. (...) Mając do wyboru: inwestować w upamiętnianie przeszło-
ści czy w żyjących twórców, Zdrojewski wybiera to drugie. To dobry kierunek. Po 
dwóch latach organizowania obchodów i apeli poległych do polityki kulturalnej wra-
ca równowaga między dziedzictwem a kulturą współczesną. Zarazem Zdrojewski 
kontynuuje te projekty poprzedników, które są potrzebne, np. chce uporządkować 
Westerplatte i stworzyć tam nowoczesne muzeum. Błyskawicznie zdecydował się też 
na sfinansowanie zakupu do Muzeum Powstania Warszawskiego unikalnych listów 
z powstańczej poczty28.

Na rok rządów gabinetu PO–PSL Bogdan Zdrojewski był pozytywnie ocenia-
ny również przez oba tytuły. „Rzeczpospolita” chwaliła zaradność ministra oraz 
umiejętność walczenia o środki na kulturę z oszczędnego budżetu PO–PSL, np. 

O 11 procent wzrosną w 2009 r. wydatki resortu na kulturę, zapowiedział Bogdan 
Zdrojewski. Podsumowując mijający rok w kulturze, szef resortu miał prawo uznać 
go za udany. Dowodem – Złote Lwy dla polskiego pawilonu na Biennale Architek-
tury w Wenecji czy główna nagroda aktorska dla Magdaleny Cieleckiej na festiwalu 
w Edynburgu. – W przyszłym roku ministerstwo będzie miało budżet 2,4 miliarda 

27  J. Cieślak, Bogdan Zdrojewski, minister kultury (+), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
28  R. Pawłowski, Mniej muzeów, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
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zł, o ponad 11 procent więcej niż w 2008 r. – ujawnił Bogdan Zdrojewski. O urucho-
mieniu programu „Biblioteka +” mówił Grzegorz Gauden, szef Instytutu Książki. 
Celem jest budowa nowoczesnej sieci książnic w każdej gminie. Biblioteki poza tra-
dycyjnym księgozbiorem mają oferować dostęp do multimediów29. 

W „Gazecie Wyborczej” zaś publicystka TVN – Katarzyna Kolenda-Zaleska 
– zachęcała na łamach rocznicowej „GW” do stworzenia przez Zdrojewskiego 
czegoś na kształt „orlików” polskiej kultury, np. 

(...) Może właśnie Bogdan Zdrojewski powinien teraz przedstawić projekt „orlików 
kultury” – miejsca, gdzie będzie i teatr, i kino, i miejsce na spotkania z pisarzami, 
a rząd, choć zajęty rozwiązywaniem wyzwań kryzysu światowego, zajmie się też roz-
wiązywaniem wyzwań stojących przed umierającą kulturalnie prowincją30.

Reasumując, można powiedzieć, że Zdrojewski – w odczuciu dwóch konku-
rencyjnych i najbardziej wpływowych dzienników – dobrze wypełnia swoje obo-
wiązki jako minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jego obecność na łamach 
tytułów była ograniczona, więc nie można powiedzieć, że był lokomotywą wize-
runkową, aczkolwiek na pewno nie ciążył rządowi, wręcz przeciwnie – pokazywał 
nowoczesną, kulturalną twarz rządzącej koalicji PO–PSL. Ten obraz z pewnością 
pozytywnie wpływa na ocenę Bogdana Zdrojewskiego przez premiera Tuska. 
Świadczy o tym fakt, iż Zdrojewski jest ministrem kultury i dziedzictwa narodo-
wego nieprzerwanie od sześciu lat – od 16 listopada 2007 r. 

Wizerunek Katarzyny Hall, minister edukacji narodowej 

Obecność na łamach dzienników minister Katarzyny Hall była sporadyczna i gdy-
by nie burza wokół posłania sześciolatków do szkół, to pewnie o resorcie eduka-
cji „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” zapomniałyby w ogóle. Jeśli „Rz” już 
wspomniała o minister Hall, to zazwyczaj w sposób niekorzystny, gdyż media 
dostrzegły sprzeczność między tym, co minister deklaruje (nie będzie żadnych 
zmian, wyciszenie etc.), a z drugiej strony silnie promuje posłanie sześciolatków 
do szkół i nie może podjąć decyzji co do matury z religii, np. 

Przyjęła strategię: do czerwca żadnych zmian, bo szkoła potrzebuje spokoju. Zasiała 
jednak niepokój wśród rodziców dzieci, które czeka obniżenie wieku szkolnego. Za 

29  J. Cieślak, Dobre czasy dla artystów i instytucji kultury, „Rzeczpospolita” 8.11.2008. 
30  K. Kolenda-Zaleska, Pora na „orliki” kultury, „Gazeta Wyborcza” 2.12.2008. 
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pomysły bez konkretnych rozwiązań i brak decyzji w spra-
wie matury z religii – minus. Plus za odwagę podjęcia się 
trudnej reformy i zmiany szkoły na lepiej kształcącą umie-
jętności31. 

Zwłaszcza „Gazeta Wyborcza” miała żal do mini-
ster o kwestię religii na maturze, która zdaje się być dla 
„GW” dowodem uległości PO względem Kościoła: 

Będzie? Nie wiadomo. O tym, że będzie na maturze (jako 
przedmiot do wyboru), zdecydowała Komisja Wspólna 
Rządu i Episkopatu w czerwcu 2006 r. za rządu Jarosława 
Kaczyńskiego. A teraz Episkopat próbuje wydusić z PO 
realizację tej obietnicy. W odpowiedzi PO się wije – mini-
ster edukacji Katarzyna Hall mówi, że taki egzamin będzie 
gotowy w 2010 r., a zaraz po niej premier Tusk ogłasza, że 
nic o tym nie słyszał (...)32. 

Ponadto „Gazeta Wyborcza” nie mogła również darować Katarzynie Hall zaak-
ceptowania giertychowych mundurków, co jej skwapliwie wytykała: 

W kampanii PO mówiła, że wycofa obowiązek mundurków w podstawówkach i gim-
nazjach. Ale minister edukacji Katarzyna Hall wyszyła sobie na sztandarach hasło: 
„Nie będę sprzątać po Giertychu”. Obowiązek mundurkowy uznała za sprawę drugo-
rzędną. Mówi też, że raz uchwalonego prawa nie można gwałtownie zmieniać. Realia 
są takie, że jedne szkoły obowiązku przestrzegają, a inne nie. Posłowie PO przygoto-
wali projekt wycofania mundurków na własną rękę. Posłanka Domicela Kopaczewska 
ogłosiła, że będzie go czytać Sejmowi ubrana w wypożyczony od znajomych uczniów 
szkolny mundurek33.
Na rocznicę rządów PO–PSL wizerunek Hall wcale się nie poprawił. W „Rzecz-

pospolitej” nadzieję na dobre zmiany w szkolnictwie wyraził tylko Krzemiń- 
ski: 

(...) Socjolog zastrzega, że jeśli uda się reforma zdrowia, edukacji czy nauki, to jego 
ocena zdecydowanie pójdzie w górę. – Mam nadzieję, że tak się stanie dzięki pracy 
minister Katarzyny Hall i Barbary Kudryckiej – mówi Ireneusz Krzemiński34. 

31  R. Czeladko, Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej (=), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
32  A. Pezda, Religia na maturze, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
33  Tenże, Mundurki, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
34  E. Olczyk, Premier dobry, rząd słaby, a konkurencji ciągle brak, „Rzeczpospolita” 

13.11.2008.

R. Czeladko, Od 2009 roku ła-
godnie zmienię polską szkołę, 
„Rzeczpospolita” 25.11.2008 r.
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Rysunek 3. Wizerunek minister edukacji narodowej Katarzyny Hall – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei publicysta „Rz” Piotr Semka uszczypliwie zauważył niekonsekwencję 
i uległość minister: 

(...) Ktoś wypomni premierowi, że minister Katarzyna Hall szarpie się między bie-
gunką pomysłów na reformę szkoły a okresami całkowitego bezruchu35. 

Dobry wizerunkowo okazał się wywiad z samą Katarzyną Hall, która mogła 
się odnieść w pełni do zarzutów pod jej adresem36. Zrobiła to na tyle skutecznie, 
że zaraz potem pojawił się w dziale „Listów do Rzeczpospolitej” tekst polemiczny 
dwojga rodziców – Karoliny Elbanowskiej, ratujmymaluchy.pl, Stanisława Mat-
czaka, forumrodziców.pl – którzy wytknęli minister zupełnie pomijanie w zapę-
dzie reformatorskim realiów polskiej edukacji, poziomu przygotowania placówek 
edukacyjnych na przyjęcie sześciolatków czy też niesłusznych założeń zmienianej 
podstawy programowej: 

Minister edukacji Katarzyna Hall zakłada trzyletni okres przejściowy, który ma 
wystarczyć samorządom na dostosowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Mini-
sterstwo w pełni świadomie wysyła więc setki tysięcy małych dzieci do nieprzysto-
sowanych placówek. (...) Wypowiedź pani minister, która chce wprowadzić nową 
podstawę programową bez względu na legislacyjne losy ustawy, można nazwać skan-
daliczną. Kto będzie odpowiedzialny za olbrzymie zamieszanie w szkołach, o którym 
mówią specjaliści od nauczania zintegrowanego, nauczyciele i wydawcy, jeśli refor-

35  P. Semka, Szarość Donalda Tuska, „Rzeczpospolita” 15.11.2008. 
36  R. Czeladko, Od 2009 roku łagodnie zmienię polską szkołę, „Rzeczpospolita” 25.11.2008. 
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ma nie wejdzie w życie? Decyzja pani minister jest zaprzeczeniem zasad demokracji 
i przykładem omijania prawa na najwyższym szczeblu37. 

Konkurencyjna „Gazeta Wyborcza”, jakby w kontrze do „Rzeczpospolitej”, na 
rocznicę rządów Tuska podjęła jednak próbę obrony minister Hall, mimo poważ-
nych zarzutów studniówkowych. Nie uczyniła jednak tego bezwarunkowo. Wy-
tknęła surowo Tuskowi niekonsekwencje oraz lekceważenie powagi reform, jakie 
muszą zostać przeprowadzone w edukacji: 

Kiedy Katarzyna Hall obejmowała urząd ministra, powtarzała niemedialnie: „Polska 
szkoła potrzebuje wyciszenia”. Ale zaraz potem wprowadziła szkołę w gorący i cha-
otyczny stan „w przededniu reformy”. Reforma – a właściwie dokończenie reformy 
rządu AWS–UW – jest pilnie potrzebna. Ale MEN wciąż przedstawia tylko wiszące 
w próżni projekty. Czy w ciągu roku można było coś ukończyć? Wydaje się, że tak. 
Gdyby się miało przed kadencją gotową strategię. Albo gdyby nie łapać pięciu srok 
za ogon (...) Obniżenie wieku szkolnego miały w programach i PiS, i SLD, ale dziś 
odmawiają PO poparcia. A będzie ono kluczowe, bo ustawę chce wetować prezydent. 
Co na to rząd? Premier Tusk deklarował – jak poprzednicy – że edukacja to priorytet, 
ale dziś o nią nie walczy! O „orlikach” mówi non stop, o szkole wcale. Jakby PO nie 
zależało! Min. Hall samobójczo powtarza, że każdemu rodzicowi z osobna odpowia-
dać na wątpliwości nie będzie. Determinacja słabnie?38

Reasumując, minister Katarzyna Hall, ciesząca się wizerunkiem wiecznej wi-
zjonerki, niekonsekwentnej, niesumiennej, zależnej, ulegającej wpływom, 
niesamodzielnej oraz leniwej, nie była dla rządu Tuska wsparciem wizerun-
kowym. Wyraźnie ciążyła gabinetowi PO–PSL. Plusem było jednak to, że Hall, 
często na łamach prasy nie gościła, a media też nie ogniskowały swojej uwagi na 
edukacji. To z pewnością nieco ratowało wizerunek rządu Tuska en bloc.

Warto podkreślić, iż fakt odwołania min. Hall miał miejsce dopiero z końcem 
kadencji, a więc 8 listopada 2011 r. Można więc założyć, iż działalność Katarzyny 
Hall była przez premiera Tuska oceniana dobrze. Wynikałoby z tego, że również 
kontrowersyjny – jak nazwało go część środowiska pedagogicznego oraz rodziciel-
skiego – pomysł „6-latki do szkół" musiał być wspierany przez Prezesa Rady Mini-
strów. Dlatego też mimo wizerunkowego obciążenia min. Hall dotrwała na swoim 
stanowisku do końca kadencji. Jednakże trzeba odnotować, iż przy konstruowaniu 

37  K. Elbanowska, S. Matczak, Listy do „Rzeczpospolitej": „Od 2009 roku łagodnie zmienię 
polską szkołę”, „Rzeczpospolita” 11.12.2008. 

38  A. Pezda, Edukacja: nie według sił mierzą zamiary, „Gazeta Wyborcza” 13.11.2008. 
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nowego rządu w listopadzie 2011 r. nie znalazło się dla niej już miejsce. Ministrem 
edukacji narodowej została Krystyna Szumilas, która – co warte podkreślenia – 
kontynuuje projekty Hall, również ten dotyczący 6-latków, co widać po najnow-
szej kampanii promocyjnej39.

Wizerunek Barbary Kudryckiej, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego

Minister szkolnictwa wyższego i nauki, podobnie jak Katarzyna Hall, również 
nie była pierwszoplanową postacią rządu według najbardziej opiniotwórczych 
tytułów. Mało tego, nawet drugiego, ani trzeciego planu. Katarzyna Hall przynaj-
mniej raz pojawiła się w obu badanych okresach na łamach i „Gazety Wyborczej”, 
i „Rzeczpospolitej”. Z kolei Kudrycka np. w ogóle nie pojawiła się w dyskursie 
rocznicowym „Gazety” (!). Widać (a raczej nie widać) to na wykresie nr 4, gdzie 
zwyczajnie brakuje fioletowej kreski radarowej. Ogólnie rzecz biorąc wizerunek 
minister szkolnictwa wyższego był raczej niekorzystny.

Rysunek 4. Wizerunek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Na 100 dni rządów PO–PSL Jacek Kucharczyk, socjolog, na łamach „Rz” po-
kładał całkiem spore nadzieje w Kudryckiej, pisząc: 

39  http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/men-spotami-zacheca-rodzicow-zeby-posylali-
6-latki-do-szkoly-wideo [odczyt: 7.07.2013]. 
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(...) Obserwując prace poszczególnych ministrów, myślę, że opinia publiczna nie 
doceniła jeszcze pomysłów minister Barbary Kudryckiej odpowiedzialnej za szkol-
nictwo wyższe. To osoba, która ma wizję zmian. A trzeba pamiętać, że rozwój badań 
naukowych i reforma szkolnictwa wyższego są dla wszystkich krajów postkomuni-
stycznych szczególnie ważne. W tej właśnie dziedzinie mamy wiele do nadrobienia. 
Warto zatem śledzić poczynania pani Kudryckiej – w dalszej perspektywie może się 
ona okazać czarnym koniem tego rządu40. 

To dzięki temu passusowi oraz po części charakterystyce red. Czeladki (zdję-
cie nr 4)41 widoczne jest wychylenie niebieskiej krzywej w stronę pozytywnych 
kategorii wizerunkowych. 

Pozostali eksperci w „Rz” wyrażali się raczej krytycznie (co widać na wykresie 
– krzywa niebieska): 

(...) Niepokoi mnie za to działalność minister 
Kudryckiej i wszystko, co się dzieje wokół Euro 
2012. Obawiam się, że jest trochę za dużo słów, a za 
mało działań42 oraz (...) Barbara Kudrycka, zamiast 
uczynić z rektorów zaplecze rządu, skonfliktowała się 
z nimi43.

Jeżeli chodzi o „Gazetę Wyborczą”, to zaledwie 
raz odniosła się pełnymi zdaniami do osoby Bar-
bary Kudryckiej na blisko 95 tekstów studniówko-
wych i 48 rocznicowych (!): 

(...) W odpowiedzi minister nauki Barbara Kudrycka 
zapowiedziała sieć polskich uczelni elitarnych. Takie okręty flagowe szkolnictwa wyż-
szego to hasło z programu wyborczego PO. (...) Kto wyłoni okręty flagowe? Według 
jakich kryteriów? Na razie nie wiadomo44.

Z kolei w „Rzeczpospolitej” na rok rządów minister Kudrycka również nie 
wypadła za dobrze, zwłaszcza w zestawieniu rekordzistów rządu Tuska, jeśli cho-
dzi o liczbę przygotowywanych ustaw45. Słabo również wypadła w tekście Elizy 

40  J. Kucharczyk, Rząd PO nie zawiódł, „Rzeczpospolita” 19.02.2008. 
41  R. Czeladko, Barbara Kudrycka, minister nauki (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
42  K. Kik, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
43  E. Mistewicz, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
44  A. Pezda, Uczelnie flagowe, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
45  A. Łukaszewicz, Pracowici ministrowie są skuteczniejsi, „Rzeczpospolita” 25.11.2008.
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Olczyk – Premier dobry, rząd słaby, a konkurencji ciągle brak46 oraz red. Gielew-
skiej i Kołakowskiej – Opozycja: spotami w rząd Tuska 47. W wywiadzie, którego 
Barbara Kudrycka udzieliła Łukaszowi Decowi48, zdołała zaprezentować siebie 
jako pracowitą osobę. Tylko tyle. Pamiętać należy, że wcześniej stopień swobody 
podczas rocznicowych wywiadów był naprawdę spory, przez co ministrowie mo-
gli w znacznym stopniu samodzielnie formować swoją autoprezentację w oczach 
czytelników. Najwidoczniej minister Kudrycka nie potrafiła tego zrobić. Znów 
dobra informacja dla rządu Tuska jest taka, że media nie eksploatowały niemal 
w ogóle tematów dotyczących ani edukacji wyższej, ani podstawowej. Dzięki temu 
obie panie minister, których wizerunek nie był mocną stroną w badanym okre-
sie, nie przysporzyły rządowi większych kłopotów. Trzeba jednak odnotować, iż 
mimo raczej złej oceny minister Kudryckiej przez media, mimo związanych z tym 
problemów wizerunkowych, minister nauki i szkolnictwa wyższego nie tylko do-
trwała do końca I kadencji gabinetu PO–PSL, ale pozostała na swoim stanowisku 
również po rekonstrukcji rządu po zwycięskich wyborach w 2011 r. Do dziś pełni 
swoją funkcję nieprzerwanie od sześciu lat. 

Wizerunek Elżbiety Bieńkowskiej, minister 
rozwoju regionalnego

Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego z ramienia PSL-u, była naj-
jaśniejszym gwiazdą mniejszego koalicjanta rządu Donalda Tuska49. Zwłaszcza na 
łamach „Gazety Wyborczej”, która – tak jak wskazano to przy omawianiu wykresu 
kumulowanego wizerunku PSL – był raczej krytyczna względem ludowców, zarzu-
cając im partyjność i nepotyzm. Oczywiście „Rzeczpospolita” również nie chwa-
liła PSL-owskich ministrów w sposób jednoznaczny, choć akurat w przypadku 
Bieńkowskiej oceny były raczej jej przychylne, co widać po poniższych krzywych 
na wykresie nr 5. 

46  E. Olczyk, Premier dobry, rząd słaby, a konkurencji ciągle brak, „Rzeczpospolita” 13.11.2008.
47  D. Kołakowska, A. Gielewska, Opozycja: spotami w rząd Tuska, „Rzeczpospolita” 

15.11.2008.
48  Ł. Dec, Nauka dopiero uczy się potrzeb biznesu, „Rzeczpospolita” 4.11.2008. 
49  J. Staniszkis, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
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Rysunek 5. Wizerunek minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Wynika z nich również następujące, studniówkowe passusy poświęcone Bień-
kowskiej: 

Po styczniu wykorzystanie funduszy strukturalnych wyniosło prawie 73 procent. 
Coraz więcej z UE. Wykorzystanie funduszy strukturalnych idzie coraz lepiej. Do 
końca roku trzeba jednak wydać jeszcze 27,3 proc. z nich. (...) Minister rozwoju re-
gionalnego Elżbieta Bieńkowska za pierwsze 100 dni pracy wystawiła sobie ocenę 
dobrą. Jej najważniejsze decyzje to poważne skrócenie tzw. listy projektów kluczo-
wych (wywołało to duże kontrowersje) oraz podpisanie kontraktów wojewódzkich 
(bez nich samorządy nie mogą zacząć wypłacać pieniędzy swoim beneficjentom). 
Resortowi udało się uzyskać lekkie przyspieszenie w wykorzystaniu „starych” pro-
gramów. Na koniec stycznia z UE dostaliśmy już 72,7 proc. dostępnych pieniędzy 
z funduszy strukturalnych (rok temu – 33 proc.), a z Funduszu Spójności – 38 proc. 
(rok temu – np. 25 proc.)50.

Choć ta sama redaktorka z „Rz”, która chwaliła Bieńkowską, potrafiła również 
scharakteryzować minister w tym samym wydaniu w taki sposób: 

Rozpętała burzę, skracając o połowę listę projektów, które miały dostać dotacje z UE 
w trybie pozakonkursowym. Cięcia były konieczne, bo pieniędzy nie starczyłoby dla 
wszystkich, ale decyzja okazała się mało popularna. Oburzyli się ci, których wykre-
ślono. Opozycja zarzuciła minister, że była to polityczna zemsta na regionach, gdzie 
PiS wygrało wybory51. 

50  A. Cieślak, Dobra samoocena Bieńkowskiej, „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
51  Taż, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego (=), „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
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To świadczy o krytyczności i uczciwości dziennikarskiej, która każe chwalić za 
sukcesy, a ganić w równej mierze za błędy, mimo że przyniosły one np. skrócenie 
przydługiej listy projektów strategicznych, acz samo przeprowadzenie weryfikacji 
pozostawiało wiele do życzenia. 

Studniówkowa krzywa radarowa „Rzecz-
pospolitej” pokazuje, iż wizerunek Bieńkow-
skiej był raczej pozytywny – była prezentowa-
na jako osoba raczej pracowita niż leniwa, 
z pewnością samodzielna i niezależna oraz 
w równym stopniu sumienna i konsekwentna, 
jak i snująca wieczne wizje, oddalając się nieco 
od realnych problemów i spraw. 

Na łamach „Gazety Wyborczej” Bieńkowska 
została na 100 dni rządu Tuska przedstawiona 
bardzo dobrze, co widać po czerwonej krzywej 
– pracowita, sumienna, konsekwentna, choć 
nieco zależna i podległa (Komisji Europejskiej 
i jej dyrektywom52). Sama minister świetnie pokazała się w wywiadzie studniówko-
wym dla „GW”, w którym została przedstawiała się jako osoba zaradna, która upo-
rządkowała wiele zaniedbanych spraw i programów europejskich przez PiS53. 

Podsumowaniem działań Bieńkowskiej, z uwzględnieniem kontrowersji wokół 
weryfikacji tzw. listy projektów strategicznych, była bardzo dobra opinia red. Ni-
klewicza na temat profesjonalizmu minister rozwoju regionalnego z ramienia PSL: 

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wywołała głośną awanturę, ogra-
niczając aż o połowę liczbę projektów z tzw. listy kluczowej, czyli inwestycji, które mia-
ły dostać euro poza konkursem. Protestował PiS, którego rząd przygotował pierwszą 
wersję listy, i samorządy, które wypadły ze spisu. Bieńkowska nie miała wyboru, bo 
PiS-owska lista była karykaturą sensownego podziału środków, a łączny koszt projek-
tów był większy niż suma zapisana dla Polski. Minister nie udało się jednak wytłuma-
czyć zainteresowanym, jakie były kryteria odchudzania listy. Do sukcesów może za to 

52  K. Niklewicz, Grozi nam paraliż funduszy, „Gazeta Wyborcza” 22.02.008. 
53  „(...) Bieńkowska zdaje sobie sprawę, że taki zapis to pułapka. I rozkłada ręce. – My nie 

chcemy sami sobie krzywdy zrobić, ale Komisja Europejska naciska na sądową procedurę odwo-
ławczą. Jeżeli nie zmodyfikujemy ustawy, to Bruksela zaskarży ją do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości – powiedziała »Gazecie« minister”. Tenże, Sto dni gaszenia pożarów, wywiad 
z Elżbietą Bieńkowską, „Gazeta Wyborcza” 21.02.2008.

A. Cieślak-Wróblewska, P. Jabłoński, Banki 
nie ograniczą kredytów przedsiębiorcom, wy-
wiad z Elżbietą Bieńkowską, „Rzeczpospo-
lita” 8.11.2008 r.
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zaliczyć gaszenie kryzysów: dogadała się z samorządami w sprawie tzw. kontraktów 
wojewódzkich, razem z Ministerstwem Rolnictwa uratowała 16 mln euro z funduszy 
dla rybaków, zakończyła przeciągające się negocjacje z Brukselą w sprawie Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – największego programu w historii Unii 
Europejskiej, z budżetem 27 mld euro dla Polski w latach 2007–1354. 

Zauważyć należy sposób narracji dziennikarza wokół sprawy listy projektów 
strategicznych – to, że trzeba było ją weryfikować w sposób tak drastyczny to 
wina poprzedników, a nie Bieńkowskiej. „Wyborcza” pomija to, co red. Cieślak 
z „Rzeczpospolitej” podkreśliła. Nie tyle chodziło o sam fakt weryfikacji listy, któ-
ra była potrzebna, ale o sposób jej przeprowadzenia, bez podania żadnych kryte-
riów, bez żadnych konsultacji. Z tekstu Niklewicza można odnieść wrażenie, że 
Bieńkowska próbowała wytłumaczyć zainteresowanym, w jaki sposób odchudzo-
no ową listę, ale jej się to nie udało. To już jednak zupełnie inny komunikat, który 
zdejmuje odpowiedzialność z barków minister. 

Jeżeli zaś chodzi o wizerunek rocznicowy, to – według krzywych na wykresie 
nr 5 – w przypadku „Rzeczpospolitej” nastąpiło pogorszenie, natomiast na łamach 
„Gazety Wyborczej” przedstawiono Bieńkowską, niemal wyłącznie w jasnych bar-
wach, zwłaszcza w opozycji do poprzedników, np. 

Rok 2008 to ostatni rok, kiedy wolno nam wydawać fundusze z unijnego budżetu na 
lata 2004–06. Z drugiej strony – pierwsze 12 miesięcy, w których mogliśmy wydawać 
pieniądze z nowego budżetu UE. Pierwsze okazało się znacznie łatwiejsze niż drugie. 
W niektórych fragmentach „starych” funduszy Polska pobiła unijny rekord, wydając 
100 proc. dostępnej kwoty! Zasługę może sobie przypisać zarówno obecne Mini-
sterstwo Rozwoju i jego szefowa Elżbieta Bieńkowska, jak i jej poprzednicy (w tym 
minister Grażyna Gęsicka z rządu PiS) oraz przede wszystkim władze samorządowe. 
Zasługą Bieńkowskiej jest to, że w porę dostrzegła, że w niektórych funduszach po-
jawiły się oszczędności. Można więc było przesunąć pieniądze do programów, gdzie 
chętnych było dużo więcej niż pieniędzy. (...)55.

„Rzeczpospolita” zaś dostrzegła słabe strony ministerstwa kierowanego przez 
Bieńkowską: 

Według naszego sondażu 35 proc. Polaków dobrze ocenia (w tym 2 proc. zdecydo-
wanie dobrze) pracę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, któremu szefuje Elżbieta 
Bieńkowska. Ale aż 40 proc. uważa, że resort nie działa wystarczająco skutecznie 

54  Tenże, Fundusze unijne, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
55  Tenże, Unijne fundusze: lawina dopiero ruszy, „Gazeta Wyborcza” 12.11.2008. 
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(w tym aż 13 proc. ma zdecydowanie negatywnie zdanie). Przewaga negatywnych 
ocen może wynikać stąd, że w 2008 r. udało się w praktyce uruchomić tylko niewiel-
ką część z ogromnej, wartej 67,3 mld euro, puli unijnej pomocy na lata 2007–2013. 
Ten rok upłynął na przygotowywaniu przepisów i procedur i precyzowaniu, kto ma 
dzielić fundusze UE i na co je wydać. Opóźnienia można było odnotować także na 
poziomie krajowym, ale na poziomie regionalnym były one szczególnie widoczne. 
Konkursy dla firm czy samorządów ruszyły na dobre dopiero w drugiej połowie roku. 
Skutek jest taki, że do końca 2008 r. do odbiorców europejskiej pomocy trafi tylko 
2 mld zł. Na początku roku minister Bieńkowska miała nadzieję na np. 11 mld zł. 
Drugim ważnym obszarem działań resortu rozwoju było domykanie programów na 
lata 2004–2006. Wszystko wskazuje na to, że dzięki tym wysiłkom odniesiemy tu 
sukces, czyli blisko 100-proc. wykorzystanie 8,6 mld euro pomocy ze starego budże-
tu. Obecnie największym wyzwaniem dla minister Bieńkowskiej jest przyspieszenie 
w wykorzystaniu funduszy na lata 2007–2013. Problem w tym, że największe inwe-
stycje transportowe są w fazie przygotowawczej56.

Nawet w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” minister, mimo sygnali-
zowanej wcześniej swobody w wywiadach rocznicowych „Rz”, potrafiła przed-
stawić siebie tylko jako pracowitą osobę, natomiast w pozostałych kategoriach 
odnotowano, że jest raczej niekonsekwentna, wiecznie snująca wizje oraz podle-
gła, ulegająca wpływom57. Może wynikało to z faktu, iż minister ostrze większości 
zarzutów chciała skierować w stronę poprzedników w imię zasady „to ich wina, to, 
co zastałam przeszło najczarniejsze wizje”: (Elżbieta Bieńkowska) 

Co do spraw merytorycznych, to nie zdawałam sobie sprawy, jak ogromne mamy 
zaległości w dostosowywaniu prawa środowiskowego do unijnych dyrektyw. Przez 
lata niewiele zrobiliśmy w tej sprawie, aż w końcu Unia straciła cierpliwość do Polski. 
(...) Nie chcę być złośliwa, ale poprzedni rząd w 2007 r. zajmował się cyzelowaniem 
tzw. listy projektów kluczowych, czyli takich, które mają być dofinansowywane z UE 
w trybie pozakonkursowym (...) Ale one były kompletnie nieprzygotowane, 90 proc. 
nie miało żadnej dokumentacji. Gdybyśmy utrzymali listy projektów kluczowych 
w poprzednim kształcie, zamrozilibyśmy na kilka lat 90 proc. zarezerwowanych na 
nie środków. To właśnie listy projektów kluczowych okazały się pomysłem najbar-
dziej spowalniającym proces wykorzystania funduszy w 2008 r.58 

56  Acw, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, „Rzeczpospolita” 14.11.2008. 
57  A. Cieślak-Wróblewska, P. Jabłoński, Banki nie ograniczą kredytów przedsiębiorcom, wy-

wiad z Elżbietą Bieńkowską, „Rzeczpospolita” 8.11.2008.
58  Tamże. 
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Z kolei na pytanie otwarte o to, co się minister Bieńkowskiej nie udało, ze 
szczerością odparła: 

Odbioru w mediach pracy mojego ministerstwa. Odnoszę wrażenie, że niewiele osób 
rozumie, co robimy, za to media lubią epatować stwierdzeniami, że tracimy jakieś 
niesamowite pieniądze. A my przecież nic nie tracimy i nic nie stracimy59.

Ogólnie rzecz biorą minister Elżbieta Bieńkowska jest jednym z moc-
niejszych filarów rządu Tuska i gwiazdą, profesjonalistką wśród ministrów 
z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlatego też pełni swoją funkcję 
nieprzerwanie od sześciu lat – od powołania gabinetu PO–PSL na pierwszą ka-
dencję – 16 listopada 2007 r. 

Wizerunek Mirosława Drzewieckiego, ministra sportu 
i turystyki

Mirosław Drzewiecki, co widać po rysunku nr 6, cieszył się dobrym wizerunkiem 
w prasie w badanym okresie. Minister sportu i turystyki był przedstawiany jako  
pracowity, częściej jako samodzielny i niezależny, pewny siebie niż pasywny 
i podległy oraz raczej konsekwentny i sumienny w realizacji swoich zadań.

Rysunek 6. Wizerunek ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

59  Tamże. 
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„Rzeczpospolita” napisała na studniówkę o Drzewieckim m.in. 

Działa pod presją obaw odebrania Polsce Euro 2012. Podjął kilka ważnych decyzji: 
o dofinansowaniu budowy stadionów w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, wyborze 
projektanta Stadionu Narodowego i szefa spółki PL 2012. Przygotował program bu-
dowy boiska w każdej gminie do 2012 r. Minus to nieuchwalenie do dziś rozporzą-
dzenia o projektach Euro60. 

Ekspert od wizerunku politycznego, Eryk Mistewicz, poproszony o recenzję 
rządu powiedział (...) Mirosław Drzewiecki świetnie realizuje zasadę „codziennie je-
den news”61.

Były jedna i surowe oceny, choć głównie wynikały one z zacytowanych wypo-
wiedzi opozycji: 

(...) Jego [M. Drzewieckiego – od aut.] optymizmu nie podziela Jakubiak. – Są trzy 
kluczowe sprawy, których minister nie rozwiązał. Nie ma do dzisiaj rozporządzenia 
w sprawie projektów Euro. Nie znamy statusu Chorzowa i Krakowa w staraniach 
o Euro 2012, czy mają one w ogóle sens. Nie rozwiązano do dzisiaj sprawy kupców ze 
Stadionu Dziesięciolecia – wylicza. Minister broni się argumentując, że do kwietnia 
rozporządzenie zostanie uchwalone, Chorzów i Kraków są traktowane po partnersku, 
a sprawa kupców nie leży w kompetencjach jego resortu. Sam Drzewiecki za najwięk-
szą porażkę uważa chaos informacyjny, jeśli chodzi o początkowe działania resortu. 
Przypomina też awanturę wokół lokalizacji Stadionu Narodowego, który prezydent 
stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz chciała budować w innym miejscu. – Wiem, że 
intencje pani prezydent były jak najlepsze, ale zamieszanie wokół tej sprawy tylko 
podgrzało obawy związane z Euro 2012 – dodaje62.

Jeżeli zaś chodzi o „Gazetę Wyborczą”, to akurat na studniówkę opisała mini-
stra w negatywnych kategoriach – czerwona krzywa na radarze, np. 

Narodowy na 55 tys. ludzi ma powstać na warszawskiej Pradze, na miejscu zrujno-
wanego Stadionu Dziesięciolecia. Tę decyzję rząd Tuska podjął dopiero dwa mie-
siące po wyborach, w połowie grudnia. Wcześniej politycy PO z ministrem sportu 
Mirosławem Drzewieckim na czele z mniejszym lub większym zaangażowaniem 
popierali kuriozalny pomysł prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, by mimo 
presji czasu szukać innego miejsca na tę inwestycję. A wicepremier Waldemar Pawlak 
wspominał nawet o budowie Narodowego w Chorzowie. W końcu min. Drzewiecki 

60  J. Stróżyk, Mirosław Drzewiecki, minister sportu i turystyki (-), „Rzeczpospolita” 
22.02.2008.

61  E. Mistewicz, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
62  J. Stróżyk, Na Euro 2012 z boiskiem w każdej gminie, „Rzeczpospolita” 23.02.2008. 
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poprzestał na drobnej korekcie – zamiast obok Stadionu Dziesięciolecia, jak chciała 
ekipa PiS, ulokował Narodowy w misie starego stadionu (...)63. 

Ministrowi sportu głównie dostało się za nieudaną akcję w PZPN-ie oraz za 
opieszałość w realizacji programu „Orlik 2012”: 

Nowy rząd zapałał wielką sympatią do niecierpianego przez kibiców PZPN obwi-
nianego o dopuszczenie do korupcji. Minister sportu Mirosław Drzewiecki pierwsze 
kroki skierował do siedziby związku. – Była to wizyta niezwykle sympatyczna i symp-
tomatyczna. Pan minister wypowiedział słowo, jakiego dawno ze strony rządu nie 
słyszeliśmy, a mianowicie: „dziękuję”. Było to miłe, wręcz wzruszające – cieszył się 
prezes Michał Listkiewicz. Piłkarscy działacze przejadają połowę z 50-milionowego 
budżetu, a Leo Beenhakker narzeka, że reprezentanci Polski są gorzej wyszkoleni niż 
holenderscy juniorzy. Minister sportu zadeklarował zwiększenie dotacji dla PZPN 
na szkolenie młodzieży. Obietnica Tuskowego exposé, że w każdej gminie będzie do 
2012 r. boisko, na razie pozostaje między bajkami64.

Na rocznicę wizerunek w przypadku „Rzeczpospolitej” uległ pogorszeniu, 
z kolei w „Gazecie Wyborczej” znacznie się poprawił, co widać na wykresie nr 6. 
Podsumowując rok rządu Tuska, to Drzewiecki w wywiadzie rocznicowym dla 
„Rz” zdołał zaprezentować siebie bardzo dobrze. Gdyby tylko nie było nieudanej 
interwencji w PZPN, po której nastąpiło wycofanie (m.in. dlatego nastąpiło wy-
chylenie zielonej krzywej nieco w stronę lenistwa i podległości)65. Tę niekonse-
kwencję dostrzegła też „GW”:

(...) To nie jest rząd wojowników. Gdy minister sportu Mirosław Drzewiecki wy-
powiedział wojnę działaczom PZPN, trwała tylko kilka dni. Szybko odtrąbiono od-
wrót66. 

Na rocznicę „Gazeta Wyborcza” spojrzała na Drzewieckiego przez pryzmat 
rosnącej liczby „orlików”, a więc jednoznacznie pozytywnie: 

Policzyliśmy boiska Tuska. Do końca roku miało być ich ponad 500, jest 156. Ale 
gminy podkręcają tempo – tylko w sobotę otworzą 60 – A do sylwestra dobijemy do 
400 – mówi nam minister sportu Mirosław Drzewiecki. Nowoczesne boiska „w każ-
dej gminie” do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę wymyślił Donald Tusk. 

63  MPW, Narodowy koszyk, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
64  E. Siedlecka, Rząd wzruszony piłką, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
65  J. Stróżyk, Nadchodzi rewolucja w sporcie, wywiad z Mirosławem Drzewieckim, „Rzecz-

pospolita” 17.11.2008.
66  W. Gadomski, Rząd nudny i zaskakujący, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008. 
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W lutym rząd ogłosił program „Orlik 2012”. Gmina dostaje projekt architektoniczny, 
harmonogram prac i 666 tys. zł od rządu i urzędu marszałkowskiego. Samorząd musi 
dołożyć resztę pieniędzy. Miało to być 333 tys. zł, ale często jest więcej, bo – jak się 
okazało – trudno wybudować „orlika” za milion (dodatkowe koszty to np. przygo-
towanie gruntu)67.

Reasumując, wizerunek ministra sportu w obu okresach był raczej pozytywny, 
mimo rocznicowego kryzysu, kiedy to Drzewiecki przeżył ciężkie chwile w pro-
gramie „Teraz MY” w TVN-ie, gdzie zarzucono mu bicie żony oraz zatrzymanie 
przez amerykańską policję:

Nowak bronił też ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, któremu dziennikarze 
programu „Teraz my” wyciągnęli grzeszki z przeszłości – dotarli do informacji, że 
dziewięć lat temu Drzewiecki miał pobić żonę, został za to zatrzymany przez ame-
rykańską policję i spędził noc w areszcie. Minister przez cały program tłumaczył, że 
sprawa została umorzona, bo rzekome pobicie było zwykłą małżeńską sprzeczką. 
Wcześniej tego dnia, w ogóle zaprzeczał dziennikarzom, by kiedykolwiek był zatrzy-
many przez policję68.

W przypadku Mirosława Drzewieckiego nie sposób nie przypomnieć tzw. afery 
hazardowej, w której „Miro” obok „Grzesia” (Grzegorza Schetyny) oraz Zbigniewa 
Chlebowskiego miał rzekomo być jeśli nie jednym z główno rozgrywających, to 
z pewnością gwarantującym swoisty parasol ochronny dla działań lobbysty Ry-
szarda Sobiesiaka. Zamieszanie w tzw. aferą hazardową kosztowało go tekę mini-
stra69. Został odwołany z funkcji, tak samo jak Grzegorz Schetyna, 13 października 
2009 r. Po tym jak szybko potoczyły się zdarzenia od ujawnienia tzw. afery hazar-
dowej Drzewiecki, mimo upływu czasu, wyraźnie stracił nerwy w związku z tą 
sprawą, czego dowodem było publiczna wypowiedź w lutym 2010 r. na antenie 
TVN24 o Polsce jako o "dzikim kraju"70. Następcą Drzewieckiego został Adam 

67  M. Markowski, Orliki przylecą w mikołajki, „Gazeta Wyborcza” 4.12.12008 oraz tenże, 
Pierwszy w Warszawie, „Gazeta Wyborcza” 4.12.2008. 

68  E. Olczyk, Media atakują, rząd się irytuje, „Rzeczpospolita” 19.11.2008; P. Gabryel, P. Li-
siecki, B. Waszkielewicz, Z niczego nie rezygnujemy, wywiad z Donaldem Tuskiem, „Rzeczpospo-
lita” 24.11.2008.

69  Zob. http://www.fakt.pl/-quot-Miro-quot-na-Florydzie-Odpoczywa-po-aferze,arty-
kuly,55557,1.html [odczyt: 7.07.2013].

70  Mm, pap, Drzewiecki: Polska to dziki kraj. Gardzę polityką, Gazeta.pl, 25.02.2010, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7603800,Drzewiecki__Polska_to_dzi-
ki_kraj__Gardze_polityka.html [odczyt: 7.07.2013]. 
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Giersz, którego odwołano z dniem 18 listopada 2011 r. – z końcem kadencji rzą-
du. W nowym gabinecie PO–PSL ministrem sportu i turystyki została Joanna 
Mucha, która od początku swojego urzędowania jest na każdej, medialnej liście 
ministrów do odwołania przy kolejnych rekonstrukcjach rządu, a mimo to wciąż 
trwa. Mimo rozlicznych wpadek, a nawet poważnych błędów – jak zwykły media 
nazywać decyzję o zorganizowaniu koncertu gwiazdy muzyki pop71 – Madonny – 
na Stadionie Narodowym, ze środków rezerwy celowej przeznaczonych na zarzą-
dzanie Stadionem Narodowym w związku z promocją Euro 2012. Ostatecznie 
cała inicjatywa zakończyła się stratą w wysokości 4,6 miliona złotych i wszczęciem 
postępowania przez Prokuraturę. Z pewnością przyszłość ministry Joanny Muchy 
(jak prosi by o niej mówić) bynajmniej nie przestaje być niepewna. 

Wizerunek Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury

Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, odpowiedzialny za najbardziej deli-
katną i drażliwą sprawę, czyli drogi i autostrady, których w opinii wyborców mi-
nister wcale tak wiele i tak szybko nie budował: 

Na pytanie, czy tempo budowy dróg w Polsce jest satysfakcjonujące, ani jedna osoba 
nie odpowiedziała zdecydowanie twierdząco. Za to aż 76 proc. respondentów stwier-
dziło, że raczej nie lub zdecydowanie nie jest ono satysfakcjonujące (...)72. 

Jednak z wizerunkiem ministra w tym czasie nie było ani źle, ani dobrze. Wyda-
je się, że Polacy po prostu kiedykolwiek zapytani o tempo prac na drogach zawsze 
odpowiedzą, że jest wolno i kiepsko bez względu na to, kto jest przy władzy. Ma 
tego świadomość dziennikarz „Rzeczpospolita”, który w rocznicowym tekście za-
raz po przytoczeniu powyższych wyników sondażu napisał, chwaląc Grabarczyka: 

Polacy mają więc na ten temat wyrobione zdanie, chociaż w ciągu ostatniego roku 
resort infrastruktury podpisał umowy na budowę 540 km dróg, w tym 220 km auto-
strad. W budowie jest kolejnych 500 km nowych tras. To niezły wynik73. 

71  Wg. PAP, Jest śledztwo ws. organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym, Wybor-
cza.pl, 5.07.2013, http://wyborcza.pl/1,75478,14226662,Jest_sledztwo_ws__organizacji_kon-
certu_Madonny_na.html [odczyt: 7.07.2013].

72  Ais, Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, „Rzeczpospolita” 14.11.2008.
73  Tamże. 
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Tym bardziej, że „Rzeczpospolita” zauważyła też, że Cezary Grabarczyk zajął 
trzecie miejsce wśród ministrów, którzy w ciągu roku byli w stanie przeprowadzić 
przez parlament najwięcej ustaw – aż 1374. 

Jednakże pochwały nie dominowały, ani na łamach „Rzeczpospolitej”, ani tym 
bardziej na stronach „Gazety Wyborczej”, która w swojej krytyce nie pozostawiła 
niemal suchej nitki na Grabarczyku. Ministerstwo Infrastruktury to jedyne mini-
sterstwo, które zostało w całej próbie badawczej lepiej potraktowane przez „Rz” 
niż przez „GW”. W pozostałych przypadkach to „GW” spoglądała przychylniej-
szym okiem na rząd Tuska, ale w tym wypadku, wyraźnie dziennikarze „GW” 
wzbraniali się przed krytyką. Zresztą wykres nr 7 jest najbardziej nieregularnym 
wykresem radarowym wizerunku ze wszystkich pozostałych. Od jednej skrajno-
ści w drugą. Do tego krzywe „Rzeczpospolitej” pokazują jak bardzo wizerunek 
Grabarczyka był niejednoznaczny – krzywa zielona ma niemal kształt radarowego 
sześciokąta z jedynym wychyleniem w stronę samodzielności, co każe sądzić, iż 
minister był tak samo pracowity, jak leniwy, tak samo sumienny, jak niekonse-
kwentny. W przypadku „Gazety Wyborczej” oceny były jednoznaczne i niepozo-
stawiające badaczowi cienia wątpliwości.

Rysunek 7. Wizerunek ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

74  A. Łukaszewicz, Ustawowi rekordziści, „Rzeczpospolita” 25.11.2008.
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Na sto dni rządów Tuska „Rz” pisała o Grabarczyku m.in.: 

(...) Cezary Grabarczyk zapewnia spokój wokół trudnego tematu budowy dróg75 oraz 
Największym sukcesem było skierowanie do Sejmu projektu nowelizacji ustaw, które 
mają np. przyspieszyć oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne. Ministerstwo 
wciąż jednak nie ma pomysłu, jak rozwiązać współpracę z kapitałem prywatnym przy 
budowie autostrad. Zapowiedziało za to powołanie spółek specjalnego przeznacze-
nia, krytykowanych przed wyborami76.

„Gazeta Wyborcza” na studniówkę pisała 
o Ministerstwie Infrastruktury słodko-kwa-
śnie: 

PO nie rzucała spektakularnych haseł, takich 
jak pisowskie 3 mln mieszkań. Gorzej, że nie 
prowadzi też spektakularnych działań. Minister 
infrastruktury Cezary Grabarczyk zatrzymał 
Piotra Stycznia, wiceministra z rządu PiS, który 
przygotowywał za PiS projekt ustawy o wspie-
raniu remontów i termomodernizacji. Kilka dni 
temu rząd Tuska skierował go do Sejmu. Dru-
gi wice od budownictwa, Olgierd Dziekoński 
z PO, deklaruje „uproszczenie procedur admi-
nistracyjnych w procesie inwestycyjnym”, ale 
pierwsze projekty ma ujawnić w marcu77 oraz 

Otwarcie nowego terminalu pasażerskiego na stołecznym Okęciu przed 30 marca 
jest ważne dla wizerunku rządu Tuska. Przekroczenie terminu grozi międzynarodo-
wą kompromitacją – największe lotnisko w kraju pozostałoby poza strefą Schengen, 
w której nie obowiązują już kontrole graniczne. Terminal 2 na Okęciu jest rozgrze-
bany od 2005 r. Tuż przed wyborami PiS-owski minister transportu Jerzy Polaczek 
wyrzucił z budowy wykonawcę. Nowy minister infrastruktury Cezary Grabarczyk 
z PO za dobrą monetę przyjął zapewnienia szefa Portów Lotniczych Pawła Łatacza, 
zaufanego Antoniego Macierewicza, że teraz inwestycja pójdzie jak z płatka. Mijały 
jednak tygodnie, a na Okęciu niewiele się działo. Ministerstwo obudziło się na po-
czątku roku po krytycznych artykułach (...)78.

75  E. Mistewicz, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
76  A. Stefańska, Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
77  M. Wielgo, Mieszkania bez fajerwerków, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
78  J. Osowski, Okęcie na włosku, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
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Na rocznicę rządu PO–PSL „Rzeczpospolita” dostrzegła plusy w działalności 
ministra, co widać we wcześniejszych cytatach. Minister również wyszedł obronną 
ręką z wywiadu, jakiego udzielił tej gazecie79. Z kolei „GW” na rok rządu Tuska 
była dla ministra infrastruktury bardzo surowa, zarzucając mu liczne zaniedbania 
i wskazując rządowi niespełnione obietnice odnośnie do dróg i autostrad: 

Na mistrzostwa Euro 2012 na pewno nie powstaną zapowiadane drogi. To najbar-
dziej spektakularna porażka rządu Tuska po pierwszym roku działalności. Przyspie-
szenie budowy dróg było jednym z głównych punktów w programie rządu Donalda 
Tuska. „Autostrad, przyzwoitych dróg jest skandalicznie mało. Obecny stan infra-
struktury drogowej w Polsce to nie tylko bariera rozwoju, lecz także realne zagroże-
nie spójności terytorialnej naszego kraju. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić, przy-
spieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie miast, 
głównych aren mistrzostw Euro 2012, siecią szybkich dróg” – deklarował przed ro-
kiem w exposé premier. W maju premier mówił, że pierwsze pół roku rząd PO–PSL 
poświęcił na bardzo precyzyjny audyt, aby ustalić, co przeszkadza w szybkiej budo-
wie dróg, i obiecywał szybkie efekty tych prac. – Latem podpiszemy umowy, które 
odblokują budowę autostrad. Będzie to 500 km, jeśli chodzi o podpisane umowy na 
konkretne odcinki autostrad – mówił Tusk w Sejmie. Mamy jesień, a umów na 500 
km autostrad nie widać (...)80. 

Nie pomogło Grabarczykowi zrzucanie odpowiedzialności za opóźnienia na 
poprzedników: 

(...) Bez autostrad A2 i A4 w Polsce nie będzie mistrzostw Europy w 2012 r. Takie 
zdanie – według nieoficjalnych informacji RMF FM – znalazło się w jednym z rapor-
tów UEFA. Ale nie ma pewności, że urzędnikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad uda się w porę rozstrzygnąć przetargi i wykupić grunty pod drogi.
(...) Dlaczego rząd PO musiał uaktualnić plan budowy dróg? Minister infrastruktury 
Cezary Grabarczyk tłumaczy, że PiS zagalopował się w obietnicach przed ostatnimi 
wyborami. Czy dzisiejsze obietnice też nie są na wyrost, przekonamy się za rok, bo 
jeśli jakaś trasa ma powstać przed Euro, jej budowa musi się zacząć najpóźniej wiosną 
2010 r. (...)81. 

Podsumowując, wizerunek Grabarczyka, trzeba zauważyć, że jest on zupełnie 
inny na łamach „Rzeczpospolitej”, która dostrzega świeży powiew w Ministerstwie 

79  W. Romański, A. Stefańska, Polska to największy plac budowy Europy, wywiad z Cezarym 
Grabarczykiem, „Rzeczpospolita” 10.11.2008.

80  A. Kublik, Autostrady Grabarczyka i drogi schetynowskie, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008. 
81  P. Świąder, Wyboista droga do mistrzostw Europy 2012, „Gazeta Wyborcza” 12.11.2008. 
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Infrastruktury, oraz w „Gazecie Wyborczej”, która była ministrem głęboko zawie-
dziona. Ta ambiwalentność nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy Grabarczyk 
był raczej wsparciem czy wizerunkową kulą u nogi gabinetu PO–PSL. Trzeba od-
notować, że Cezary Grabarczyk dotrwał jako minister infrastruktury do końca 
pierwszej kadencji gabinetu PO–PSL, mimo prób jego odwołania przez opozy-
cje, zarzucającej ministrowi niekompetencję82. Następcą Grabarczyka (w nowej 
kadencji Wicemarszałek Sejmu) został Sławomir Nowak. Tę funkcję – mimo tzw. 
fotoradarowych perturbacji, problemów na kolei oraz z przetargami na główne 
autostrady, wreszcie sprawy z podarowanym zegarkiem przez firmę Cam Media, 
nieuwzględnionym w zeznaniu podatkowym83, pełni do dziś. 

Wizerunek Aleksandra Grada, ministra Skarbu Państwa

Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, którego głównym zadaniem miało być 
ożywienie prywatyzacji. Minister najgorzej oceniany przez wyborców (w sondażu 
Gf K Polonia dla „Rz”): Najgorzej Polacy oceniają pracę ministrów skarbu Aleksan-
dra Grada, środowiska Macieja Nowickiego i finansów Jacka Rostowskiego84. Pomimo 
że ekspert, socjolog Ireneusz Krzemiński, komentując owe wyniki powiedział: – 
Połowa tego rządu jest Polakom kompletnie nieznana. To premier poniekąd zastępuje 
cały rząd – mówi np. Ireneusz Krzemiński. – Zapytany o Grada, nie wiedziałem, kto 
to jest – dodaje85, to jednak nie zmienia to faktu, iż wizerunek ministra znacznie 
ucierpiał przez tego typu zestawienia. Zwłaszcza że powtórzony sondaż na roczni-
cę dał jeszcze gorszy wyniki: 

Rok po objęciu przez Aleksandra Grada funkcji ministra skarbu zaledwie 1 proc. 
ankietowanych przez Gf K Polonia uważa, że kierowany przez niego resort prowadzi 
właściwą politykę prywatyzacyjną. Aż 39 proc. jest zdania, że raczej nie. Mimo ko-
niecznej poprawki na słabą znajomość wśród Polaków zadań MSP, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że po 12 miesiącach efekty nie dorównują zapowiedziom86.

82  Np. http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/cezary-grabarczyk-zostaje-ministrem-infrastruk-
tury_166390.html [odczyt: 7.07.2013]. 

83  http://niezalezna.pl/40698-tusk-wierzy-w-zapewnienia-nowaka-czyli-jak-minister-ze-
garki-pozyczal [odczyt: 7.07.2013].

84  Agiel, dok, Najlepszym ministrem jest sam premier, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
85  Tamże.
86  B. ch. (B. Chomątowska), Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, „Rzeczpospolita” 

14.11.2008. 
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Rysunek 8. Wizerunek ministra skarbu państwa Aleksandra Grada – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Spoglądając jednak na wykres wizerunkowy dla Aleksandra Grada można 
stwierdzić, że może i wyborcy nie znają tego polityka, to jednak dziennikarze 
wiedzą o nim znacznie więcej i w większości wypadków dobrze go ocenili. Naj-
prawdopodobniej wiąże się to z faktem, iż właśnie minister Grad udzielił spośród 
wszystkich członków gabinetu PO–PSL najwięcej wywiadów – w obu badanych 
okresach aż trzech dla „Rzeczpospolitej”87 i jeden dla „Gazety Wyborczej”88, 
dzięki czemu był aż czterokrotnie współnarratorem dyskursu na swój temat i swo-
ich osiągnięć/zaniechań oraz mógł się pokazać czytelnikom-wyborcom. 

Jak wynika z powyższego wykresu, wizerunek Grada na studniówkę był 
w znacznej mierze dobry – pracowity, samodzielny, niezależny, konsekwentny 
i sumienny – i to w obu tytułach (!). Jest to jeden z bardzo niewielu przypadków 
jednomyślności konkurencyjnych dzienników. 

Na 100 dni rządów Tuska „Rz” scharakteryzowała ministra w sposób nastę-
pujący: 

Zaczął od nominacji na wiceministrów urzędników znających się na prywatyzacji. 
Szybko ogłosił jej plan, ale w 100 dni trudno sprzedać udziały w ponad 230 spół-

87  Taż, Lepiej poczekać i dobrze to zrobić, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Rzeczpospolita” 
26.02.2008; B. Chomątowska, P. Jabłoński, Koniec drenażu państwowych firm, wywiad z Alek-
sandrem Gradem, „Rzeczpospolita” 28.02.2008; taż, P. Jabłoński, Najbardziej żal mi giełdowych 
debiutów, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Rzeczpospolita” 13.11.2008. 

88  R. Grochal, Grad: PiS próbuje mnie zastraszyć, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Gazeta 
Wyborcza” 21.02.2008.
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kach (sprzedano w 15). Przyspieszający prywatyzację pakiet ustaw dopiero powstaje. 
Osiągnięciem są publiczne zasady naboru do rad nadzorczych państwowych spółek89. 

Ponadto „Rzeczpospolita” dała możliwość autoprezentacji ministrowi w aż 
dwóch wywiadach studniówkowych w ciągu trzech dni (!)90. Grad dobrze wy-
korzystał tę okazję, co wpłynęło na kształt niebieskiej na radarze wizerunkowym. 

Na 100 dni było tylko jedno „ale” – dlaczego tak powoli następuje ogłaszanie 
konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa?: 

Gdybym chciał pójść drogą moich poprzedników: 
usunąć obcych i zastąpić ich swoimi, wymiana byłaby 
szybsza, ale władze firm byłyby nadal upolitycznione. 
Musimy się trzymać procedur, które sami ustaliliśmy 
– mówi „Rz” minister skarbu Aleksander Grad, mając 
na myśli np. konkursy do rad nadzorczych. W te za-
pewnienia nie wierzą politycy PiS. – Miotła Platfor-
my za chwilę mocno przyspieszy – przewiduje jeden 
z liderów partii. (...) I wreszcie: żeby zmieniać, trzeba 
mieć na kogo. Tymczasem, choć liczba zgłoszeń w kon-
kursach do rad nadzorczych niektórych dużych spółek 
przeszła najśmielsze oczekiwania, wśród setek podań 
częściej trafiają się aplikacje od osób, których głównym 
atutem jest mocne polityczne zaplecze, niż od fachow-
ców z branży. Problem „krótkiej ławki” może rozwią-
zać, jak wskazuje wielu ekspertów, jedynie zniesienie 
ustawy kominowej91.

Na łamach „Gazety Wyborczej” Grad również został przedstawiony pozytyw-
nie. Także m.in. dzięki udzielonemu wywiadowi, w którym poskarżył się, że PiS 
próbuje go nastraszyć Trybunałem Stanu, gdyż chce umiejętnie rozwiązać wie-
loletni spór z Eureko o PZU92. „GW” stanęła po stronie Grada i piórem swojej 
dziennikarki napisała: 

89  B. Chomątowska, Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa (+), „Rzeczpospolita” 
22.02.2008. 

90  Taż, Lepiej poczekać i dobrze to zrobić, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Rzeczpospolita” 
26.02.2008; B. Chomątowska, P. Jabłoński, Koniec drenażu państwowych firm, wywiad z Aleksan-
drem Gradem, „Rzeczpospolita” 28.02.2008.

91  B. Chomątowska, Roszady Skarbu Państwa, „Rzeczpospolita” 26.02.2008.
92  R. Grochal, Grad: PiS próbuje mnie zastraszyć, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Gazeta 

Wyborcza” 21.02.2008. 
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52 Aneks I

(...) Rząd chce dogadać się z Eureko, żeby uniknąć horrendalnego odszkodowania. 
Minister skarbu Aleksander Grad zrobił już pierwszy krok: podpisał z Holendrami 
porozumienie, że do końca czerwca zostanie zawarta ugoda. PiS już zagroził PO, 
że „jeśli przekręcą PZU, to będą wnioski do Trybunału Stanu”. Łatwo nie będzie93. 

Ponadto „Gazeta Wyborcza” doceniła skuteczność Grada w spełnieniu obiet-
nicy wyborczej: wprowadził jawne zasady naborów do rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa94. 

Krytyka, która pojawiła się na studniówkę na łamach „Gazety Wyborczej”, pły-
nęła z cytatu z byłego ministra Skarbu Państwa z PiS Wojciecha Jasińskiego 

– Sto dni ministra skarbu podsumował też b. szef resortu Wojciech Jasiński (PiS). Na 
konferencji w Sejmie skrytykował podpisane w ub. Tygodniu porozumienie ministra 
skarbu z Eureko, mniejszościowym akcjonariuszem PZU. Zakłada ono, że do końca 
czerwca rząd podpisze z Eureko ugodę w sprawie prywatyzacji PZU. Według Jasiń-
skiego należy się obawiać, że Eureko przejmie „władztwo nad PZU”95. 

oraz sceptycyzmu publicysty „GW” Witolda Gadomskiego, który zdaje się, że wy-
korzystał okazję do wymierzenia kuksańca konkurencji (podkreślenia): 

Niepokoją mało ambitne plany prywatyzacyjne. Wprawdzie po marazmie ostat-
nich lat minister Aleksander Grad bez trudu będzie mógł się wykazać sukcesem, ale 
przewidywane w budżecie wpływy z prywatyzacji na rok bieżący – 2,3 mld zł – to 
niewiele. Grad twierdzi, że rzeczywiste wpływy będą dwa razy większe, ale to wciąż 
mało wobec ogromu majątku kontrolowanego przez skarb państwa. Kilka gałęzi 
gospodarki – energetyka, przemysł paliwowy, górnictwo węglowe, PGNiG, koleje, 
porty lotnicze – jest niemal całkowicie w ręku państwa, co uniemożliwia konkurencję 
i negatywnie odbija się na efektywności tych branż. Minister nieśmiało zapowiada 
przyspieszenie ich prywatyzacji, lecz nie widać energicznych działań. Symbolicznym 
tego przykładem jest zapowiedź odłożenia na rok przyszły prywatyzacji Przedsię-
biorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” – firmy zatrudniającej zaledwie 70 osób, 
której jedynym cennym aktywem jest 49-procentowy udział w spółce wydającej 
dziennik „Rzeczpospolita”. Prywatyzacja PWR ciągnie się od lat. Z technicznego 

93  Taż, Eureko, czyli zrzutka po 1,5 tys., „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
94  „Odpolitycznienie spółek miało być priorytetem. PO chciała odróżnić się od PiS, które-

mu zarzucała »bezprecedensowe upartyjnianie spółek«. 20 dni po objęciu teki ministra skarbu 
Aleksander Grad wprowadził jawne nabory do rad. W spółkach szaleje kadrowa miotła, ale chyba 
na zmienionych zasadach. Ogłoszenia o naborach są publikowane w internecie, podobnie jak 
krótkie listy kandydatów. Każdy może zgłosić zastrzeżenia. Zainteresowanie naborami przerosło 
oczekiwania (...)” – taż, Kadry, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.

95  Taż, Grad: Prywatyzacja ma przyśpieszyć, „Gazeta Wyborcza” 22.02.2008. 
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punktu widzenia jest prosta, z politycznego – delikatna. Jaki rząd ma ją sprywatyzo-
wać, jeśli nie rząd liberała Tuska?96 

Nawet jeśli dziennikarze „GW” zdecydowali się na mocniejszą krytykę ociągania 
się przy prywatyzacji, to zwracali uwagę, iż winą za to należy obarczyć mniejszego 
koalicjanta, który nie chce się narażać niektórym grupom zawodowym97.

Na rok rządów Tuska Aleksander Grad zaprezentował się na łamach „Rzeczpo-
spolitej” gorzej niż na studniówkę. Nawet dobry dla ministra wywiad nie poprawił 
ogólnego wydźwięku98, co widać na wykresie – krzywa zielona. Krytykowano mi-
nistra głównie za to, że odpuścił sobie – w mniemaniu „Rz” – prywatyzację, z której 
przychody po 10 miesiącach sięgają zaledwie 38,3 proc. planu, a sama polityka dywi-
dendowa nie uległa drastycznej zmianie99. „Rzeczpospolita” podkreślała, iż minister 

Grad miał na starcie idealne warunki: jego poprzednik Wojciech Jasiński był kryty-
kowany za wszystko, a głównie za wyhamowanie prywatyzacji. Trzeba przyznać, że 
Grad zabrał się do pracy metodycznie: przygotował ambitny program prywatyzacji, 
zmiany ustawowe zmierzające do jej przyspieszenia, wprowadził konkursy do rad 
nadzorczych. Ale przeliczył się, oczekując, że spokojnie, krok po kroku, z dużym kre-
dytem zaufania, będzie realizował kolejne cele. Bo w pełni udał się tylko jeden: wy-
miana kadr w spółkach Skarbu Państwa. Najpierw wybuchła sprawa stoczni, której 
finał w postaci nakazu zbycia pokawałkowanego majątku zakładów trudno uznać za 
pełny sukces. Potem, mimo zmiany taktyki negocjacyjnej, doszło do impasu w nego-
cjacjach z Eureko. Pierwszy od lat giełdowy debiut spółki Skarbu Państwa (Zakłady 
Azotowe w Tarnowie) nie spełnił oczekiwań, choć zaangażowano weń inne państwo-
we firmy. Kryzys finansowy odsunął w czasie kolejne plany prywatyzacji, a zmiany ją 
usprawniające rozbiły się na razie o prezydenckie weto100.

„Gazeta Wyborcza” (krzywa fioletowa) była również raczej krytyczna, zwłasz-
cza że najwidoczniej wiele obiecywała sobie po ministrze Gradzie, co można wy-
czytać w tekście red. Gadomskiego: 

96  W. Gadomski, Tusk: Sto dni sprzątania, „Gazeta Wyborcza” 23.02.2008.
97  R. Grochal, Prywatyzacyjny kontredans z PSL, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
98  B. Chomątowska, P. Jabłoński, Najbardziej żal mi giełdowych debiutów, wywiad z Alek-

sandrem Gradem, „Rzeczpospolita” 13.11.2008.
99  A. Fandrejewska, B. Chomątowska, Prawdziwy test dla rządzących nastąpi w przyszłym 

roku, „Rzeczpospolita” 14.11.2008.
100  B. ch. (B. Chomątowska), Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa, „Rzeczpospolita” 

14.11.2008. 
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Do grona najsłabszych ministrów zaliczyłbym szefa resortu skarbu państwa Aleksan-
dra Grada. Nie ma na swym koncie żadnego sukcesu, za to kilka poważnych wpadek. 
W sprawie stoczni koncentrował się nie tyle na rozwiązaniu problemu, ile na zapew-
nieniu sobie alibi. Zdaje się zresztą, że skutecznie. To Bruksela wzięła na siebie ciężar 
decyzji i to Komisję Europejską wszyscy będą obwiniać o upadek stoczni. To prawda, 
że gorsza koniunktura na giełdzie utrudnia prywatyzację i pozyskiwanie inwestorów, 
ale Grad nie odnosił sukcesów także wtedy, gdy koniunktura była lepsza. Wygląda 
też na to, że coś szwankuje w relacjach między ministrem skarbu a szefem resortu 
gospodarki – wicepremierem i prezesem PSL101. 

Również zaproszony na łamy Maciej Płażyński, założyciel Platformy, krytycz-
nie ocenił Aleksandra Grada 

(...) Podobnie minister skarbu [Aleksander Grad]. Pomysły na ratowanie stoczni 
powinien mieć w listopadzie zeszłego roku. Zamiast tego zwalał odpowiedzialność 
za kłopoty stoczni na politycznych przeciwników – i uczył się swojego resortu102.

Podsumowując wizerunek Aleksandra Grada, można jednoznacznie stwier-
dzić, że minister był wsparciem wizerunkowym rządu na studniówkę, gdyż dzien-
niki wiązały z jego aktywnością wielkie nadzieje na odblokowanie uczciwej pry-
watyzacji spółek Skarbu Państwa, umiejętny nabór kadr do spółek nadzorczych 
czy roztropne rozwiązania problemu stoczni i PZU. Niestety, jak się okazało, im 
dłużej minister sprawował swój urząd, tym gorzej był oceniany. Na rocznicę był 
już raczej ciężarem wizerunkowym dla gabinetu PO–PSL niż jego wsparciem, 
zwłaszcza po wpadce ze stoczniami. Mimo to udało się ministrowi Gradowi do-
trwać od końca pierwszej kadencji gabinetu PO–PSL. W drugiej nie znalazło się 
już jednak dla niego miejsce. Tekę ministra skarbu objął Mikołaj Budzanowski, 
na którego od razu spadła sprawa katastrofalnej kondycji finansowej narodowego 
przewoźnika PLL LOT oraz ogromnej pożyczki, jaką minister udzielił spółce rze-
komo bez wiedzy premiera Tuska103. Ostatecznie Budzanowski został odwołany 
po niespełna półrocznym urzędowaniu 24 kwietnia 2013 r. Na jego miejsce przy-
szedł Włodzimierz Karpiński. 

101  W. Gadomski, Rząd nudny i zaskakujący, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008.
102  W. Załuska, Ekipa Donalda Tuska zmienia za mało, wywiad z Maciejem Płażyński, „Ga-

zeta Wyborcza” 13.11.2008.
103  PAP, Tusk: działania ws. Lot mnie nie satysfakcjonują, Polskieradio.pl, 25.01.2013, http://

www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/769332,Tusk-dzialania-ws-LOT-mnie-nie-satysfakcjo-
nuja [odczyt: 7.07.2013].
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Wizerunek Ewy Kopacz, minister zdrowia

Ewa Kopacz objęła w rządzie Tuska niełatwy resort. Na reformie służby zdrowia 
w Polsce poległo już wielu ministrów po 1989 r. Niełatwo było również minister 
Kopacz, jak można sądzić z tekstów, dotyczących jej osoby i działań. Wykres nr 9 
pokazuje, że studniówka nie była dobrym czasem dla minister zdrowia. Warto też 
podkreślić, że w żadnym z dwu okresów Kopacz nie udzieliła wywiadu prasie, 
przez co też nie skorzystała z okazji samodzielnej obrony przed zarzutami oraz 
przekazania czytelnikom własnej narracji tego, co się dzieje w służbie zdrowia 
i nad czym pracuje ministerstwo. 

Na 100 dni rządów PO–PSL „Gazeta Wyborcza” 
oraz „Rzeczpospolita” prezentowała minister Kopacz 
jako wieczną wizjonerkę, niekonsekwentną i niesumien-
ną, mającą może i pomysły, ale nierealizowane, ani też 
dobrze oceniane przez środowisko lekarzy, pielęgniarek, 
a nawet dziennikarzy, czego świetnym przykładem są 
niezwykle merytoryczne komentarze i felietony red. Ci-
chockiej z „Gazety Wyborczej”, która punkt po punkcie 
rozprawiała się, nie szczędząc ironii, z pomysłami mini-
ster Kopacz, np. 

(...) Nie ma już chyba w Polsce nikogo, kto nie znałby rządo-
wej, uniwersalnej recepty na uzdrowienie systemu zdrowia. 
Dziecko wyrwane ze snu w środku nocy bez wahania odpo-
wie – należy uszczelnić system. W ciągu stu dni pracy tego 
rządu ekipa minister Ewy Kopacz, wspierana przez premie-
ra, nieźle się napracowała w mediach, by tę prostą prawdę 
wbić do głów obywateli. (...) Pani minister powiada, że nie 

podniesie składki, bo jej podniesienie o 1 proc. da tylko 5 mld zł, a potrzeba 20, 
by zaspokoić roszczenia płacowe białego personelu. Nikt nie mówi, nawet związki 
zawodowe, że te roszczenia muszą być w całości zaspokojone natychmiast, ale od-
kładanie negocjacji i zrzucanie całej odpowiedzialności na dyrektorów szpitali z każ-
dym dniem pogarsza ich kondycję finansową. (...) Wszystkie zapewnienia o cudach 
przyszłej reformy mają na celu ukrycie, że rząd nie ma zamiaru w najbliższym czasie 
przeznaczyć dodatkowych środków na ochronę zdrowia104. 

104  E. Cichocka, Wszystko dla pacjenta, „Gazeta Wyborcza” 22.02.2008.

Zdjęcie 7

K. Manys, Posłowie chcą ustaw, 
„Rzeczpospolita” 12.02.2008 r.
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Wydaje się, że felietony Elżbiety Cichockiej były dla Kopacz największą zmo-
rą na łamach „Gazety Wyborczej”105, gdyż każdy potencjalny sukces został przez 
redaktorkę „GW” obnażony i ukazany jako półśrodek, a nie remedium: 

(...) Mówiąc o swych planach, pani minister przemilcza, że taki system nie będzie 
solidarny i sprawiedliwy. Może jeszcze tego nie wie. Ekspertów w jej ekipie jak na 
lekarstwo. Dla Ewy Kopacz wszystko jest łatwe. Działa jak chirurg w warunkach po-
lowych – decyduje się na amputację zranionej ręki, zamiast ją żmudnie i precyzyjnie 
przyszywać. Ma jeszcze jeden problem – krytykę wciąż bardzo popularnego eksmi-
nistra Zbigniewa Religi (patrz też koszyk)106. (...) – Ruszył 21 stycznia w gorącej 
atmosferze sporów płacowych w szpitalach. Rząd wymyślił, że szerokie konsultacje 
ze związkami zawodowymi, samorządami i organizacjami pacjentów wstrzymają na 
jakiś czas akcje protestacyjne. I odniósł spory sukces, bo od końca stycznia do dziś 
problemy służby zdrowia prawie zniknęły z mediów. Choć żaden nie został rozwią-
zany (...)107.

Ponadto negatywnie na wizerunek Kopacz wpłynęły anonimowe przecieki do 
mediów, iż premier nie był zadowolony ze sprawozdania studniówkowego mini-
ster zdrowia, które miało raczej przypominać ogólne zarysy projektów ustaw, niż 
gotowe ustawy, np. 

(...) – Nie możemy powtórzyć wpadki z ustawami zdrowotnymi, które miała ogłosić 
minister zdrowia Ewa Kopacz, a na posiedzeniu rządu okazało się, że zamiast pro-
jektów są zaledwie założenia do ustaw. Premier bardzo się wtedy zirytował i zapo-
wiedział, że taka sytuacja nie może się powtórzyć – mówi nam jeden z ministrów108. 

Do tego w przeprowadzonym sondażu PBS DGA dla „Gazety Wyborczej” 
(22 lutego 2008 r.) wyszło, że ankietowani uważają, że to Religa (53 proc.) był 
lepszym ministrem zdrowia niż Kopacz (29 proc.)109. Jakby na domiar złego mi-

105  Np. „(...) Resort szczyci się tym, że przekazał w tym roku na leczenie dodatkowo 1,33 
mld zł. ALE to nie rozwiązuje problemu spowodowanego ograniczeniem czasu pracy lekarzy 
do 48 godzin tygodniowo. W większości szpitali lekarze podpisali zgodę na dyżurowanie po-
nad te 48 godzin tylko na trzy miesiące. Z NFZ szpitale mają podpisane kontrakty też tylko na 
pierwszy kwartał i dyrektorzy nie wiedzą, jakim budżetem będą dysponować do końca roku. 
Prawdopodobna jest ponowna eskalacja konfliktu płacowego (...)” – taż, 100 dni zdrowia mi-
nister Kopacz, „Rzeczpospolita” 23.02.2008. 

106  Taż, Kopacz Ewa, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
107  Taż, Biały szczyt, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
108  R. Grochal, W. Szacki, PO i PiS robią studniówkę, „Gazeta Wyborcza” 6.02.2008.
109  W. Szacki, PAC, Zmiany Tuska, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
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nister Kopacz dostało się za niezdecydowanie w kwestii ewentualnej refundacji 
zapłodnienia in vitro110. 

Rysunek 9. Wizerunek minister zdrowia Ewy Kopacz – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Wizerunek Kopacz na łamach studniówkowej „Gazety Wyborczej” dobrze 
podsumowuje fragment znów z red. Cichockiej 

(...) Ma temperament, energię i determinację, czyli cechy świetnego lidera. Potrafi 
przekonująco mówić o planowanych zmianach, jest skuteczna w zyskiwaniu poklasku 
przeciętnego słuchacza i jednocześnie irytująca dla ludzi, którzy głębiej rozumieją 
skutki i uwarunkowania reform (...)111.

Jeżeli chodzi o „Rzeczpospolitą”, to i na tych łamach Kopacz nie miała lekko. 
Zarzucono jej kompletny brak koncepcji, a co dopiero gotowych ustaw: 

(...) Nie mam jednak poczucia, by z mediów – nawet w tych pierwszych miesiącach 
sprawowania władzy przez Platformę Obywatelską – płynął przekaz, że oto w kraju 
wszystko jest pięknie, dobrze i gdyby nie grupa strajkujących wywrotowców, to mie-
libyśmy prawdziwą sielankę. Bez przerwy słyszę i czytam komentarze, że nowy rząd 
nie ma pomysłu na służbę zdrowia – dobitnie pokazała to choćby nieudana debata 
sejmowa. Że minister Kopacz przyszła na nią z pustymi rękami, co jest o tyle zaska-
kujące, iż była głównym krytykiem poczynań ministra Religi, a tymczasem okazało 
się, iż nie ma nic lepszego do zaoferowania112. Do tego niezadowolenie premiera: 

110  E. Siedlecka, In vitro od ściany do ściany, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
111  E. Cichocka, Kopacz Ewa, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
112  G. Miecugow (wsp. K. Baranowska), Każdy nowy rząd ma taryfę ulgową, „Rzeczpospo-

lita” 12.02.2008.
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(...) Jak wynika z naszych informacji, na cenzurowanym mieli się za to znaleźć m.in. 
minister zdrowia Ewa Kopacz i szefowa resortu pracy Jolanta Fedak. Nie najlepiej 
wypadł też resort finansów, na czele którego stoi Jacek Rostowski113. 

Na domiar złego „Rzeczpospolita” nie unikała cytatów z polityków opozycji, 
recenzujących minister Kopacz: 

(...) Rząd jest ostro krytykowany za nieudolność w dziedzinie służby zdrowia. PO 
obiecywała m.in. wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i stworze-
nie koszyka świadczeń gwarantowanych, a także podwyżki. Rząd zorganizował biały 
szczyt, a Ewa Kopacz chwali się siedmioma projektami ustaw, które mają zreformo-
wać system. – Rząd nie ma wizji systemu, tylko fragmentaryczne ustawy, które się 
zmieniają – komentuje Marek Balicki z LiD, były minister zdrowia114 oraz Najważ-
niejsze wpadki to: nierozwiązanie problemu czasu pracy lekarzy i zaskakująca decy-
zja o niekonsultowaniu ustaw reformujących służbę zdrowia w normalnym trybie. 
Ustawy te na dodatek nie mają poparcia w środowisku medycznym115.

Niech puentą studniówkowego wizerunku Kopacz na łamach „Rz” będzie zda-
nie eksperta od wizerunku politycznego Eryka Mistewicza: 

(...) Ewa Kopacz jest nieprzygotowana do swojej funkcji i wypowiedziami o tym, ile 
powinni zarabiać lekarze, doprowadziła do eskalacji żądań innych grup116.

Na rok rządów gabinetu PO–PSL wizerunek Kopacz uległ poprawie na łamach 
„Rzeczpospolitej”. W „Gazecie Wyborczej” bez zmian. Mimo że red. Cichocka nie 
pisała już o Kopacz, to i tak minister nie miała lekko: 

Minister zdrowia Ewie Kopacz dostała się najtrudniejsza działka. Nie ma w niej, nie-
stety, cudownych i prostych recept. Plus dla Platformy, że miała odwagę wziąć byka 
za rogi. Minus za brak koncepcji reformy, bo ta kształtuje się dopiero w praniu. PO 
okazała się w tej materii nieprzygotowana. Ten brak koncepcji widać, gdy prześledzi 
się prace nad sztandarowym projektem Platformy o zakładach opieki zdrowotnej 
(...) Minister Kopacz wiele razy naciskała na zwiększenie puli pieniędzy na zdrowie 
(podniesienie składki, więcej z budżetu), nigdy jednak nie zaproponowała, by skład-
ką objąć więcej osób. Dziś nawet bardzo bogaci rolnicy na zdrowie nie płacą, robi to 
za nich państwo. PO nie podnosi tego tematu w obawie przed gniewem koalicyjnego 

113  A. Gielewska, K. Manys, Premier karci ministrów, „Rzeczpospolita” 20.02.2008.
114  A. Gielewska, D. Kołakowska, A. Fandrejewska, JS, CG, EG, Co z wyborczych haseł udało 

się zrealizować, a co zostało obietnicą?, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
115  S. Szparkowska, Ewa Kopacz, minister zdrowia (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
116  E. Mistewicz, Opinie dla „Rz”, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
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PSL. Nie liczy się ilość wyprodukowanych i poupychanych w szufladach projektów 
ustaw, ale to, co udało się wprowadzić w życie i co poprawiło jakość świadczonych 
usług. Polityka ocenia się za jego skuteczność, a nie za dobre chęci. Stąd ocena za 
zdrowie jest słaba: 2+ (za odwagę i twardość w znoszeniu ostrej krytyki)117.

Z kolei na stronach „Rzeczpospolitej” podano pozytywną dla Kopacz infor-
mację. Otóż okazało się w sondażu Gf K Polonia dla „Rz”, że minister zdrowia 
nieznacznie, w porównaniu do pozostałych ministrów i premiera, straciła w oczach 
ankietowanych – spadek z 37 proc. (na 100 dni) do 34 proc. (na rok rządów 
Tuska)118. Prof. Jadwiga Staniszkis, odpowiadając na pytanie dziennikarki „Rz” 
o przyczynę utrzymywania podobnej oceny przez Kopacz, odpowiedziała: 

Ludzie widzą, że Ewa Kopacz się stara. Doceniają ją za zdolność przetrwania krytyki 
i stawiania czoła problemowi zabagnionej służby zdrowia119. 

Jedyna kwestia, która negatywnie odbiła się na wizerunku Kopacz to powrót 
przez publicystę „Rz” do sprawy in vitro, która wydała się mu niczym innym jak 
zwyczajną „wrzutką” medialną, odciągającą uwagę od nieudanych ustaw reformu-
jących służbę zdrowia: 

Premier, mówiąc o refundacji zapłodnienia in vitro, starał się bardzo, by nic nie po-
wiedzieć. Problem zapłodnienia in vitro wszedł do debaty politycznej rok temu, kie-
dy minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała, że rząd rozważy refundację „wspo-
magania prokreacji”, jeśli tylko znajdą się na to pieniądze w budżecie. Planom szybko 
sprzeciwił się Kościół katolicki (...)120.

Podsumowując, można bez trudu stwierdzić, patrząc na wykres nr 9, że Kopacz 
raczej ciążyła wizerunkowi rządu Tuska, niż mu pomagała, zwłaszcza że minister 
popełniała również liczne błędy w komunikacji z mediami, na co zwróciła uwagę 
red. Szparkowska, pisząc: 

Dobre rozwiązania, np. podwyższenie pensji młodych lekarzy, giną w chaosie urzęd-
niczych decyzji i szumie medialnym121.

117  A. Nowakowska, Zdrowie: dobre chęci to za mało, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008.
118  E. Olczyk, Rząd Tuska słabnie po roku, „Rzeczpospolita” 13.11.2008. 
119  B. Waszkielewicz, Ludzie potrzebują wrażenia, że „leci z nami pilot”, wywiad z Jadwigą 

Staniszkis, „Rzeczpospolita” 13.11.2008.
120  M. Szułdrzyński, Troska o rodziców czy medialna „wrzutka”, „Rzeczpospolita” 27.11.2008.
121  S. Szparkowska, Ewa Kopacz, minister zdrowia (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
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Ewa Kopacz jako minister zdrowia dotrwała do końca I kadencji gabinetu PO– 
–PSL. Nie było to łatwe, zważywszy na konieczność koordynowania prac polskich 
lekarzy patologów na miejscu katastrofy smoleńskiej i rozlicznych zarzutów ze 
strony opozycji w związku z wykonywaniem tych obowiązków. Zarzucano mini-
ster kłamstwo, kiedy mówiła, że centymetr po centymetrze przekopywana była 
ziemia smoleńska w poszukiwaniu ludzkich szczątków122. Wiele tygodni po tych 
pracach media donosiły, że cały czas odnajdowano na terenie katastrofy szcząt-
ki ofiar. Ostatecznie Ewa Kopacz w nowej kadencji – 2011–2015 – została Mar-
szałekiem Sejmu, zaś ministrem zdrowia został Bartosz Arłukowicz, wcześniej 
pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu w randze sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Wizerunek Jacka Rostowskiego, ministra finansów

Jacek Rostowski, minister finansów oraz minister dwóch kompletnie nieprzysta-
jących do siebie wizerunków. Fatalny wizerunek na studniówkę, wspaniały na 
rocznicę. Kompletnie nieznana postać, budząca niechęć i czujność w mediach 
swoją arogancją na 100 dni rządu Tuska (odmawiał wywiadów i stronił od wy-
powiedzi, ponadto przecieki z kancelarii premiera mówiły, iż premier nie był za-
dowolony z jego studniówkowego raportu, w którym zapomniał w ogóle wspo-
mnieć o obniżeniu podatków123, sztandarowej obietnicy PO; do tego w sondażach 
minister był bardzo źle oceniany przez Polaków124; niespójności w deklaracjach 
ze Zbigniewem Chlebowskim125) został okrzyknięty przez dzienniki – zwłaszcza 
„Gazetę Wyborczą” – jednym z najlepszych ministrów na rocznicę rządu (!), 

122  http://www.wprost.pl/ar/335480/Macierewicz-donosi-na-Kopacz-Klamala-w-spra-
wie-Smolenska/ [odczyt: 7.07.2013]. 

123  A. Gielewska, K. Manys, Premier karci ministrów, „Rzeczpospolita” 20.02.2008; A. Gie-
lewska, K. Manys, E. Żemła, D. Kołakowska, Rząd wylicza swoje sukcesy, „Rzeczpospolita” 
21.02.2008. 

124  Agiel, dok [A. Gielewska, D. Kołakowska], Najlepszym ministrem jest sam premier, 
„Rzeczpospolita” 22.02.2008; Sromotna porażka sondażowa Rostowskiego z Gilowską – 16 proc. 
do 69 proc. – W. Szacki, PAC, Zmiany Tuska, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.

125  „(...) Jacek Rostowski odniósł się też do deklaracji szefa Klubu PO Zbigniewa Chlebow-
skiego w sprawie likwidacji tzw. podatku Belki. – Ja osobiście nie widzę powodu, dla którego mie-
libyśmy likwidować podatek od zysków kapitałowych – wyznał minister. – Gdyby do tego doszło, 
bogaci ludzie przestaliby w ogóle płacić podatki i to byłoby niesprawiedliwe. A chyba nikt nie uważa 
mnie za socjalistę?” – E. Glapiak, Liniowy pomoże gospodarce, „Rzeczpospolita” 23.02.2008. 
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mimo że po roku również nie udzielił wywiadu. Ową zmianę wyraźnie pokazują 
krzywe na wykresie radarowym nr 10. 

Rysunek 10. Wizerunek ministra finansów Jacka Rostowskiego – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Na sto dni rządów „Rzeczpospolita” widziała w ministrze wiecznego wizjonera, 
niekonsekwentnego, leniwego oraz podległego, ulegającego wpływom, np. 

Trudno doszukiwać się sukcesów w resorcie. Oprócz przyjęcia budżetu na ten rok 
z obniżonym o 1,5 mld zł deficytem, minister nic nie zrobił. Nie widać wyników 
jego pracy. Sam minister unika prasy. Nie mówi, jaki ma plan działań. Zadeklarował 
wprawdzie, że obniży deficyt finansów publicznych, do dziś jednak nie wyjaśnił, jak 
chce to osiągnąć126.

Podobnie zresztą „Gazeta Wyborcza”, która widziała ministra tak samo, choć 
dostrzegała w nim dozę samodzielności i niezależności, która raczej wiązała się 
z ignorowaniem mediów i stronieniem od udzielania odpowiedzi, np. 

(...) Sztandarowy pomysł PO – podatek liniowy – powrócił wczoraj za sprawą wy-
powiedzi premiera Donalda Tuska. Stwierdził on, że podatek liniowy może zostać 
wprowadzony w 2010, najpóźniej w 2011 r. Nie podał, jaka będzie stawka podatku. 
Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski mówił wczoraj dziennikarzom, że prawdopo-
dobnie będzie to 15 proc. PO obiecywała 15-proc. PIT, CIT i VAT już w kampanii 
2005 r., ale w wyborach w 2007 r. niespecjalnie podnosiła ten postulat. Na pierwszy 
plan wysunęła wówczas podwyżki dla budżetówki, które raczej większą obniżkę po-
datków wykluczają. Nie bardzo wiadomo, jak pogodzić plany obniżenia podatków 

126  Tenże, Jacek Rostowski, minister finansów (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
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z planami zmniejszenia deficytu budżetowego i długu publicznego. Wprawdzie mini-
ster Rostowski tłumaczył, że resort chce zwiększyć zatrudnienie z obecnych 54 proc. 
ludności do 64 proc. (szczególnie chodzi o osoby powyżej 50 lat), ale nie wyjaśnił, 
jak zamierza tego dokonać127. 

„Gazeta Wyborcza” na studniówkę podeszła do ministra z dystansem i scepty-
cyzmem, czego dowodem są następujące akapity: 

Jan Vincent Rostowski miał obniżyć deficyt budżetowy i ogromny dług publiczny, 
a zarazem zmniejszyć podatki (podatek liniowy), „radykalnie” podnieść płace na-
uczycieli i dać „godne” zarobki lekarzom i pielęgniarkom. Był wielką niewiadomą i... 
tak zostało do dziś. Na razie trzy razy wygłosił tę samą mowę (w Sejmie, Senacie i na 
pierwszej konferencji) i na tym poprzestał. Współpracownicy kładą to na karb jego 
„angielskości"” bo na Wyspach ministrowie nie spotykają się tak często z mediami. 
Zadeklarował, że chce ograniczyć dług publiczny w relacji do PKB o 4-7 pkt proc. do 
2011 r., zmniejszyć obciążenia fiskalne, zwiększyć wydatki prorozwojowe i wpływy 
z prywatyzacji, zliberalizować gospodarkę i przygotować nas do przyjęcia euro. Nikt 
nie wie jednak, jak chce to zrobić. Wciąż mamy podatek Belki (PO zapowiadała, że 
go zniesie), nie ma nowej ustawy o finansach publicznych. (...) Pozycja Rostowskiego 
jest mocna. – Tusk wierzy Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, a ten uważa, że Rostow-
ski jest geniuszem – zdradza nasz rozmówca z kancelarii. Oby tak było128.

Krytyczną ocenę Rostowskiego na łamach „Gazety Wyborczej” podsycały anoni-
mowe doniesienia z wnętrza PO, iż wielu członków Platformy ma ministra finansów 
zwyczajnie dość: 

W PO narasta niezadowolenie z ministra finansów. Chodzi o zwłokę we wprowadza-
niu zmian w podatkach. – W opracowaniu, które na sto dni rządu przygotowało Mi-
nisterstwo Finansów dla premiera Tuska, nie było nawet jednego słowa o obniżaniu 
podatków! Cały dokument, jako jedyny, powędrował do kosza – zdradza nam polityk 
PO. Dopiero po tym incydencie minister finansów Jacek Rostowski „przypomniał 
sobie” o podatku liniowym. Posłów PO rozsierdził też wywiad ministra dla „Dzien-
nika”. Rostowski ogłosił, że nie zamierza wycofywać się z wprowadzonego w 2001 r. 
tzw. podatku Belki – od lokat w bankach i zysków z giełdy. Jego szybkie zniesienie za-
powiadała w kampanii wyborczej PO, a po wyborach wicepremier Waldemar Pawlak 
(PSL). Na 19-proc. podatku Belki budżet zarabia blisko 4 mld zł rocznie129. 

127  R. Zasuń, Platforma znów obiecuje liniowy. Czy go wprowadzi?, „Gazeta Wyborcza” 
23.02.2008. 

128  A. Nowakowska, Rostowski, czyli dyskrecja, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 
129  Taż, Poganianie Rostowskiego, „Rzeczpospolita” 26.02.2008. 
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Najwyraźniej dość szczególne wypowiedzi Rostowskiego w mediach na temat 
własnych poglądów ekonomicznych nie były konsultowane z PO, czego dowodem 
są kolejne passusy, pokazujące w niekorzystnym świetle ministra finansów, który 
okazuje się outsiderem rządu Tuska, mimo że pełni jedną z najważniejszych funk-
cji i dba o budżet państwa (!): 

Posłów PO zadziwiła też argumentacja Rostowskiego. "Nie 
jestem socjalistą, ale to [zniesienie podatku Belki] umożli-
wiałoby bardzo bogatym ludziom, których większość do-
chodów pochodzi z instrumentów finansowych, by mogli 
tak naprawdę uniknąć podatków" – tłumaczył minister. 
– Takiej argumentacji nie powstydziłby się minister w PiS
-owskim rządzie! Przecież to jest podwójne opodatkowanie, 
podatek Belki pobiera się od pieniędzy, od których podatek 
raz już był zapłacony – nie kryje emocji przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski130.

Sytuacja zmienia się diametralnie po roku rządów ga-
binetu PO–PSL. Jak widać po krzywych radarowych na 
wykresie nr 10, minister finansów miał niezwykle dobrą 
prasę. Skąd ta zmiana? Czyżby minister został poznany 
przez media, mimo że stronił od wypowiedzi i odmawiał 

wywiadów? Najwidoczniej. W „Rz” można było przeczytać: 

(...) – Większość ministrów z szefem rządu na czele sprawia wrażenie, że czeka na inne, 
lepsze posady – mówi Wódz. – Premier czeka na prezydenturę, wicepremier Grzegorz 
Schetyna na to, że zostanie premierem, a Bogdan Klich czy Barbara Kudrycka na przy-
szłoroczne eurowybory, które umożliwią im ucieczkę ze stanowisk. Jedynie Radosław 
Sikorski i Jacek Rostowski to ministrowie na europejskim poziomie131.

„Rzeczpospolita” dostrzegła sukcesy ministra, ale również sumiennie odnoto-
wała, że więcej było jednak porażek rozumianych jako grzechy zaniechania i brak 
działań: 

(...) Radykalne obniżanie deficytu budżetowego i finansów publicznych oraz utrzy-
manie obniżek PIT to największe osiągnięcia ministra finansów Jacka Rostowskiego 
w ciągu roku urzędowania. Niestety, przeważają porażki, a raczej mało ambitne po-

130  Tamże.
131  E. Olczyk, Premier dobry, rząd słaby, a konkurencji ciągle brak, „Rzeczpospolita” 

13.11.2008. 

Zdjęcie 8

A. Łukaszewicz, Ustawowi 
rekordziści, „Rzeczpospolita” 
25.11.2008 r.
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dejście do oczekiwanych przez podatników, przedsiębiorców i ekonomistów dzia-
łań132. 

Aczkolwiek „Rzeczpospolita” w swojej narracji zwróciła uwagę, że to właśnie 
Jacek Rostowski, tak surowo oceniany na studniówce, był w skali roku najskutecz-
niejszym ministrem: 

„Rz” sprawdziła pracowitość legislacyjną poszczególnych resortów po roku urzędo-
wania gabinetu premiera Donalda Tuska. Z naszych badań wynika, że tylko niewielu 
spośród 16 ministrów ma się czym pochwalić. Najbardziej skuteczny okazał się Jacek 
Rostowski, minister finansów, który przygotował w tym czasie 29 projektów ustaw 
i doprowadził do uchwalenia 22 (...)133.

Z kolei „Gazeta Wyborcza” wpadła niemal w ton pochwalny. Na rocznicowych 
łamach „GW” Jacek Rostowski wyrósł na supergwiazdę, czarnego konia rządu 
Donalda Tuska: 

(...) Znakomitym ministrem okazał się Jacek Rostowski. Nie jest medialną gwiazdą 
jak niektórzy jego poprzednicy, nie zapowiada przełomu i wielkich reform, ale kieru-
je polityką gospodarczą bardzo kompetentnie. Bez wielkiego rozgłosu porządkuje fi-
nanse publiczne, czyli robi odwrotnie niż jego poprzednicy, którzy przede wszystkim 
wiele zapowiadali. Jego wielkim atutem jest doskonała znajomość realiów zagranicz-
nych. Na nim spoczywa główny ciężar zmagań z kryzysem finansowym, z których 
jak dotąd wychodzimy bez większych strat134, a także (...) Minister finansów Jacek 
Rostowski przyrządził przyszłoroczny budżet według dobrej recepty: niski deficyt 
(18,2 mld zł), sporo pieniędzy na ważne cele: podwyżki dla nauczycieli, naukę oraz 
drogi, trzymanie na smyczy pozostałych wydatków. To nie było łatwe, bo w przy-
szłym roku maleją stawki podatkowe PIT (do 18 i 32 proc.) i utrzymana jest ulga 
prorodzinna135.

Podsumowując trzeba jednoznacznie podkreślić, że ten, który był out-
siderem rządu, jego piątym kołem u wozu na studniówkę, na rocznicę oka-
zał się jedną z głównych kolumn gabinetu PO–PSL. Zmiana godna podziwu 
i odnotowania. Okazuje się, że media nie pamiętają długo urazy (brak wywiadów, 
niechęć do udzielania wypowiedzi) i potrafią zmienić stosunek do polityka o 360 
stopni, jeśli tylko zauważą merytoryczną pracę w zaciszu gabinetu, która, jak się 

132  E. Glapiak, Rostowski z liberała stał się konserwatystą, „Rzeczpospolita” 14.11.2008. 
133  A. Łukaszewicz, Ustawowi rekordziści, „Rzeczpospolita” 25.11.2008.
134  W. Gadomski, Rząd nudny i zaskakujący, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008.
135  A. Nowakowska, Gospodarka: budżet, euro i pomostówki, „Gazeta Wyborcza” 13.11.2008. 
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okazało, nie musi iść w parze z widocznością medialną i częstym spotykaniem się 
z dziennikarzami. 

Jacek Rostowski wydaje się być najbardziej pewny z pewnych swojego miejsca 
spośród ministrów w rządach, którymi przewodził i przewodzi Donald Tusk. W pół-
tora roku od rozpoczęcia drugiej kadencji rządu PO–PSL, dokładnie 27 lutego 2012 
r., minister Rostowski został drugim, po Januszu Piechocińskim, wicepremierem. 
Media odnotowały ten fakt jako symboliczne wskazanie przez premiera resortu, któ-
ry ma najwięcej do powiedzenia ze wszystkich w obecnym gabinecie136. 

Wizerunek Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Ostatni z ministrów w rządzie Donalda Tuska z ramienia Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Minister, którego wizerunek jest – co widać po wykresie nr 11 – dość 
niejednoznaczny i, co ważne, nie jest tożsamy z funkcjonowaniem samego Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o to, że prasa niejednokrotnie zauwa-
żała, iż Sawicki jest kompetentny, ale nie potrafi sobie poradzić z machiną, jaką jest 
Ministerstwo Rolnictwa oraz z jego agencjami rolnymi, w których rządzą układy 
oraz wszechobecny nepotyzm, który stał się poniekąd znakiem rozpoznawalnym 
ludowców, np. 

Dramatyczny jest skład personalny resortu rolnictwa. Sam minister Marek Sawicki 
wydaje się człowiekiem kompetentnym, rozumiejącym problemy rolnictwa i chęt-
nym do ich rozwiązywania. Jest jednak złym organizatorem, skoro dobrał sobie 
współpracowników bez doświadczenia i kwalifikacji. (...) Sam Sawicki mówi, że jego 
największym zmartwieniem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
która ma niesprawny system informatyczny i nawarstwiające się zaległości. Ale przez 
dwa miesiące nic nie robił i zostawił sprawy w rękach prezesa z PiS Leszka Drożdzie-
la, który wśród urzędników Agencji dorobił się przezwiska "Puste Biurko" – bo nic 
nie robi. Wreszcie minister rolnictwa uzgodnił z prezesem PSL, kto ma być szefem 
Agencji, i w styczniu mianował Dariusza Wojtasika, zaufanego Adama Struzika, dzia-
łacza Stronnictwa i marszałka województwa mazowieckiego. Bałagan w Agencji jest 
jednak tak wielki, że minister zastanawia się nad zarządem komisarycznym. Na jego 
czele miałby stanąć... młody szef gabinetu politycznego Sawickiego. Czyli komisarz 
polityczny (...) Tymczasem w resorcie rolnictwa nie widać żadnej wizji, brak jest 
pomysłów, co Polska może i powinna zaproponować w ramach przeglądu Wspólnej 

136  W. Smoczyński, Kogo rozczaruje Rosowski?, Polityka.pl, 26.02.2013, http://www.
polityka.pl/kraj/opinie/1536395,1,rostowski-wicepremierem-co-to-oznacza.read [odczyt: 
7.07.2013].
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Polityki Rolnej. Na ingerencję Platformy nie ma co liczyć – ta wyraźnie zostawiła 
ludowcom sektor rolny i nie będzie za niego umierać137.

Rysunek 11. Wizerunek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Na studniówkę Sawicki za pośrednictwem prasy potrafił dobrze przedstawić 
swoje działania, np. 

Podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami Marek Sawicki podkreślił, że do tej 
pory największymi osiągnięciami jego resortu było zniesienie rosyjskiego embarga 
oraz rozszerzenie rynków eksportowych. Polskie zakłady mogą sprzedawać swoje 
wyroby m.in. na rynki amerykański, marokański, chorwacki i ukraiński. – Gdyby nie 
uruchomiono i otwarto rynków trzecich, to mielibyśmy dopłaty eksportowe, tylko 
nie byłoby do kogo eksportować – dodał Sawicki. Sawicki podkreślił również, że 
ważne było dla niego uporządkowanie sytuacji w agencjach rolnych, aby usprawnić 
wypłatę dotacji unijnych. Efekty będą widoczne już w najbliższych miesiącach. Mi-
nister poinformował, że w trakcie prac legislacyjnych jest 17 projektów ustaw oraz 
80 rozporządzeń138; oraz Zniesienie przez Rosję, po blisko dwóch latach, embarga 
na nasze mięso i produkty roślinne to największy sukces ministra. Nie jest on jednak 
pełny, bo eksportować na rynek rosyjski może tylko pięć zakładów (prawie dziesięć 
razy mniej niż jest chętnych). Nie możemy też nadal sprzedawać tam roślin wyko-
rzystywanych w przemyśle spożywczym139.

137  K. Naszkowska, Nie tak miało być, panowie z PSL, „Gazeta Wyborcza” 14.02.2008.
138  B. Drewnowska, PAP, Agencje będą działać sprawniej, „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
139  Taż, Marek Sawicki, minister rolnictwa (+), „Rzeczpospolita” 22.02.2008.
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Podobnie z łamami „Gazety Wyborczej”, z których można było dowiedzieć się 
o sukcesach Sawickiego i dalekosiężnych planach: 

Za najbardziej wymierny sukces swoich stu dni w resorcie rolnictwa minister Ma-
rek Sawicki uznał otwarcie pozaunijnych rynków dla naszej wieprzowiny. Sawicki 
przypomniał na wczorajszej konferencji, że niemal od dwóch lat Polska boryka się 
z nadprodukcją wieprzowiny, a rolnicy sprzedają świnie poniżej kosztów produkcji. 
Na wniosek polskiego rządu Bruksela jeszcze pod koniec 2007 r. wprowadziła dopła-
ty do eksportu wieprzowiny do krajów trzecich. Ale gdyby Polsce nie udało się tych 
rynków zdobyć, to z dopłat skorzystaliby farmerzy głównie z Niemiec, Danii, Francji. 
– Chodzi nie tylko o Rosję. Podpisaliśmy także umowy z USA, Marokiem, Hong-
kongiem, Chorwacją i Ukrainą – wyliczał Sawicki i zapewnił, że jeszcze w pierwszym 
kwartale z Polski wyjedzie z dopłatami unijnymi ponad 12 tys. ton wieprzowiny140. 

Znalazł się również fragment, mówiący o poprawie działań agencji rolnych, 
choć autorka zachowała pewną dozę sceptycyzmu: 

Według ministra udało się też usprawnić działania Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Jej działalność przez ostatnie dwa lata polegała głównie na 
wymianie kadr. Efekt jest taki, że ARiMR nie jest gotowa do wprowadzenia nowego 
programu wspierania rozwoju rolnictwa na lata 2007–13. Nie dotrzymano pierwsze-
go harmonogramu (jesień 2007) i przesunięto go na jesień 2008. Ale i ten termin 
zdaniem Sawickiego był zagrożony. Minister dokonał... kolejnych zmian kadrowych 
w Agencji i jest przekonany, że teraz przynajmniej cztery działania PROW będą go-
towe na wrzesień141.

Trzeba jedna podkreślić, że wizerunek Sawickiego w „Gazecie Wyborczej” był 
lepszy niż w „Rzeczpospolitej”, co widać po czerwonej krzywej radarowej. Marek 
Sawicki na studniówkę był na łamach „GW” przede wszystkim pracowity oraz był 
wiecznym wizjonerem, wybiegającym daleko w przyszłość. Zauważono sukcesy 
ministra, co wpłynęło korzystnie na jego wizerunek: 

Wywiązał się za to z obietnicy ograniczenia etatów wiceministrów (było sześciu, jest 
czterech). Obiecywał, że wystąpi do Brukseli o zgodę na jednorazowy interwencyjny 
skup świń oraz na dopłaty do eksportu wieprzowiny, by rozładować świńską górkę. 
Wystąpił. Czeka na odpowiedź Brukseli. Wielkim sukcesem rządu (i samego Sawic-
kiego) jest odblokowanie eksportu żywności do Rosji. Pierwsze kontrakty na 10 tys. 
ton wieprzowiny już zostały podpisane142. 

140  K. Naszkowska, Sawicki: Wreszcie sprzedamy wieprzowinę, „Gazeta Wyborcza” 22.02.2008. 
141  Tamże. 
142  Taż, Sawicki orze, jak może, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008.
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Wytknięto mu jednak również zaniedbania: 

Największy zawód minister sprawił producentom pasz. Liczyli, że błyskawicznie 
zaproponuje zmianę ustawy o paszach, która ma wejść w życie w sierpniu. Ustawa 
zakazuje używania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych, co uderza nie tylko 
w przemysł paszowy, ale też w producentów świń, drobiu i bydła. Minister najpierw 
wykręcał się od odpowiedzi, potem ogłosił, że ustawę znowelizuje, a w ubiegłym ty-
godniu to odwołał i stwierdził, że zmian nie będzie143.

Na rocznicę wizerunek Sawickiego w „Rz” uległ znacznemu pogorszeniu (zie-
lona krzywa). Nie pomógł ministrowi nawet wywiad, jakiego udzielił „Rzeczpo-
spolitej”144. Autorzy dziennika napisali: 

Reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to najgłośniejsze dokonanie 
ministra rolnictwa Marka Sawickiego i największa jego porażka. Zapowiadana z wiel-
ką pompą i oczekiwana reforma okazała się kosmetyczną zmianą w przepisach. Tylko 
17 proc. ankietowanych przez Gf K Polonia osób uznało ją za dobry krok, przeciw-
nego zdania było aż 59 proc. W ciągu ostatniego roku resort próbował usprawnić 
pracę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – największej instytucji 
w kraju wypłacającej unijne pieniądze. I choć efekty jego prac są już widoczne, to do 
tej pory nie uruchomiono w pełni unijnych funduszy na lata 2007–2013. Nie wiado-
mo też, kiedy to nastąpi. ARiMR pod względem wypłat dla rolników może osiągnąć 
najgorszy wynik od kilku lat. Jednocześnie w tym roku kondycja finansowa polskich 
chłopów i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem pogorszyła się. W tej sytuacji 
zapowiadana przez Ministerstwo Rolnictwa wielka akcja wyprzedaży państwowej 
ziemi spotkała się z krytyką ze wszystkich stron. Minister rolnictwa nie składa dekla-
racji na przyszłość, w ciągu ostatniego roku prawie nie organizował konferencji pra-
sowych. Unika zajmowania stanowiska w tak ważnych tematach w kraju jak uprawy 
genetycznie modyfikowane, biopaliwa i rola rolnictwa w produkcji energii w Polsce. 
Chętniej wypowiada się za granicą, np. o swoich staraniach o bardziej sprawiedliwą 
unijną politykę rolną145.

Jeżeli chodzi o „GW”, to pisano o Sawickim mniej, ale raczej dobrze, choć 

Nastroje na wsi są fatalne. Choć minister Sawicki pracuje – według współpracow-
ników – bez wytchnienia, to efektów nie widać. Jest jak gospodarz, który całe życie 
nosił wiadrami wodę ze studni, bo nie przyszło mu do głowy, że można założyć pom-

143  Tamże.
144  M. Kozmana, Przygotujemy nową reformę KRUS, wywiad z Markiem Sawickim, „Rzecz-

pospolita” 7.11.2008. 
145  Mak, Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, „Rzeczpospolita” 14.11.2008. 



69Wizerunki ministrów rządu Donalda Tuska (pozostałe)

pę. Narobił się ciężko, ale niczego nie dorobił. Rok temu, przejmując kontrolę nad 
agencjami rolnymi, obiecywał, że rozprawi się z bałaganem po poprzedniej ekipie. 
Ale wymieniał kadry, posługując się tym samym schematem: ważna jest przynależ-
ność partyjna, nie kwalifikacje. W agencjach nadal mamy bałagan, niekompetentnych 
urzędników i programy unijne w rozsypce. Niezwykle pilna reforma KRUS okazała 
się klapą. A to, co ma być, trudno nazwać reformą. Minister zaproponował ledwie 
makijaż. Założenia ustawy o ustroju rolnym grożą katastrofą – pomysł, by zabrać tym, 
co mają dużo, by dać tym, co mają mniej, nijak się ma do nowoczesnej gospodarki 
rolnej. To populistyczne hasła, które mają przysporzyć PSL wyborców, ale mogą 
zrujnować najlepsze gospodarstwa146. 

Tutaj widać, jak bardzo „Gazeta Wyborcza” chciałaby pozytywnie pisać 
o Sawickim, którego dobrze ocenia, jednak nie może go jednoznacznie po-
chwalić, gdyż, jako uwikłany w kadrowe zależności w swoim resorcie, także 
odpowiada za tamtejszy zamęt. Dużo zarzutów dotyczyło też działań ministra 
w Unii Europejskiej, o których wiele mówiono na sto dni: 

Nie udało się ministrowi stworzyć w Brukseli lobby, które skutecznie walczyłoby 
o interesy rolników. To właśnie tam zapadają fundamentalne dla rolnictwa decyzje. 
Owszem, Unia wprowadziła cła na importowane zboża, o co zabiegaliśmy, ale tak 
późno, że nie zahamowało to zabójczego dla polskich rolników importu z Ukrainy. 
Sawicki nie przekonał Komisji Europejskiej do przywrócenia dopłat do eksportu 
produktów mleczarskich, choć bez tego nasi hodowcy i mleczarnie z każdym dniem 
liczą większe straty147.

Podsumowując, należy powiedzieć, że Marek Sawicki, jako osoba prywatna, 
a nie przełożony wielu pracowników ministerstwa i przeróżnych agencji rolnych, 
był oceniany przez media dobrze – pracowity, sumienny. Jednakże uwikłany 
w zależności i styl dobierania sobie współpracowników, jaki panuje w PSL („ko-
lesiowski), sprawił, że media musiały ocenić ministra jednak in minus. Okazuje 
się, że Sawickiemu bardziej ciążą niż pomagają jego koledzy ludowcy, a przez to 
on sam zamiast być podporą PSL-u i koalicji, stał się dla nich poniekąd ciężarem. 
Trzeba jednak odnotować, iż Sawicki dotrwał do końca kadencji. Ba, został po-
nownie ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w nowym gabinecie PO–PSL na lata 
2011–2015. Jednakże po ujawnieniu przez „Puls Biznesu" rozmowy szefa Kółek 
Rolniczych Władysława Serafina i byłego prezesa Agencji Rynku rolnego Władys- 
 

146  K. Naszkowska, Marek Sawicki, minister rolnictwa, „Rzeczpospolita” 17.11.2008. 
147  Tamże. 
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ława Łukasika, z której wyłania się obraz nepotyzmu i brak nadzoru nad spółkami 
należącymi do Agencji, między innymi nad spółką Elewarr, oraz w której padają 
stwierdzenia mówiące o składaniu fałszywych zeznań przez ministra Sawickiego, 
26 lipca 2012 r. został zdymisjonowany148. Jego następcą został Stanisław Kalem-
ba. 

Wizerunek Macieja Nowickiego, ministra środowiska

Prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, był jednym z rzadkich gości łamów 
najbardziej opiniotwórczych dzienników, co widać zresztą po ubogim wykresie 
radarowym nr 12. Jeżeli jednak już była o nim mowa na studniówce, to raczej 
w sposób mu nieprzychylny, np. 

100 dni upłynęło mu na pracach nad podziałem między branże limitu emisji CO2 
przyznanego nam przez Komisję Europejską. Nie udało mu się to do tej pory, a nara-
ził się już elektrowniom i hutnikom. Nie ma też przełomu w kwestii przebiegu auto-
strady przez Dolinę Rospudy. Plusem jest podpisanie umowy w sprawie organizacji 
konferencji klimatycznej w Polsce149.

Jeśli chodzi o „Wyborczą”, to pisała ona jeszcze 
mniej niż „Rz” na 100 dni rządu PO–PSL, choć ra-
czej pozytywnie jako twardo broniącego swoich sta-
nowisk, mimo bardzo krytycznych sądów innych na-
ukowców, np. 

Minister środowiska Maciej Nowicki śladem poprzed-
niego gabinetu toczy krucjatę przeciwko GMO, czyli 
roślinom i innym produktom (głównie pasz) modyfi-
kowanych genetycznie. Pozwał Komisję Europejską do 
unijnego Trybunału, a w artykule w „Wyborczej” wy-
mienił liczne zagrożenia po wprowadzeniu roślin i pasz 
GMO. Genetyk prof. Piotr Węgleński ostro ripostował: 
– Okazuje się, że rząd PiS i LPR nie miał patentu na głupotę150.

148  http://external.polskieradio.pl/8/86/Artykul/107130,Marek-Sawicki-zdymisjonowa-
ny [odczyt: 7.07.2012].

149  K. Baca, Maciej Nowicki, minister środowiska (-), „Rzeczpospolita” 22.02.2008. 
150  J. Fusiecki, GMO to zło?, „Gazeta Wyborcza” 25.02.2008. 

Zdjęcie 9

M. Kozmana, Ł. Ruciński, Nie je-
steśmy resortem od ptaszków i moty-
li, wywiad z Maciejem Nowickim, 
„Rzeczpospolita” 5.11.2008 r.
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Rysunek 12. Wizerunek ministra środowiska Macieja Nowickiego – 100 dni i 1 rok

Źródło: opracowanie własne.

Na rocznicę rządu PO–PSL „Rzeczpospolita” w cyklu wywiadów rządowych 
zaprosiła również na łamy min. Nowickiego, choć, jak widać po zielonej krzywej 
radarowej, ten nie potrafił się pokazać jednoznacznie pozytywnie151. Negatywny 
obraz ministra przesądziła poniższa charakterystyka, która pokazała, że prócz kon-
ferencji klimatycznej w Poznaniu Nowicki nie zrobił za wiele, co zresztą też odbiło 
się w ocenie jego osoby ze strony ankietowanych: 

Minister środowiska Maciej Nowicki nie ma powodów do zadowolenia z efektów 
swojej pracy. Aż połowa ankietowanych osób uznała, że kierowany przez niego resort 
nie dba w wystarczającym stopniu o środowisko naturalne. Tylko 13 proc. nie miało 
zdania na ten temat – i jest to jeden z najniższych wyników naszej ankiety. To poka-
zuje, że Polacy środowiskiem naturalnym się interesują i chcą, by rząd zaczął bardziej 
dbać o ekologię. Minister Maciej Nowicki nie miał na to czasu. Ostatni rok poświęcił 
na zorganizowanie światowej konferencji klimatycznej, która będzie miała miejsce 
w grudniu tego roku w Poznaniu. Jednocześnie resort środowiska zaniedbał niemal 
wszystkie podległe mu sektory, z gospodarką odpadami na czele. W ostatnich latach 
nie widać postępu nie tylko w ochronie gleb, ale także wód i powietrza w Polsce. 
Efekty tego mieszkańcy widzą na każdym kroku, a także odczuwają w rachunkach 
za prąd, ciepło, śmieci i wodę. Ministerstwo podnosi opłaty dla firm zanieczyszczają-
cych środowisko, a te z kolei przerzucają koszty na mieszkańców. Nie przygotowano 
jak dotąd żadnej innej strategii, która zachęcałaby do oszczędzania energii, wody 

151  M. Kozmana, Ł. Ruciński, Nie jesteśmy resortem od ptaszków i motyli, wywiad z Maciejem 
Nowickim, „Rzeczpospolita” 5.11.2008.
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i recyklingu odpadów. Resort zadbał natomiast o ułatwienie inwestycji infrastruk-
turalnych i w efekcie rozrośnie się o jeszcze jedną instytucję – Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska152.

Podsumowując: prof. Maciej Nowicki nie był ostoją gabinetu PO–PSL, ale 
również ze względu na swoją marginalną obecność w dziennikach nie mógł także 
spowodować wielu szkód. W rocznicowej „Gazecie Wyborczej” zabrakło w ogóle 
jego nazwiska. To pokazuje też skalę zainteresowania sprawami środowiska pol-
skiej prasy prestiżowej. 

Owa niewyrazistość w działaniu, nieobecność w mediach, mętność wizerun-
kowa sprawiły zapewne, że minister środowiska pełnił swoją funkcję zaledwie do 
2 lutego 2010 r. Nie dotrwał nawet do końca kadencji. Jego następcą został An-
drzej Kraszewski, który został odwołany wraz z całym rządem, na końcu pierwszej 
kadencji 18 listopada 2011 r. W nowym rządzie zabrakło go jednak, gdyż tekę 
ministra środowiska objął Marcin Korolec, którego również prawie w ogóle nie 
ma w mediach.

152  Mak, Maciej Nowicki, minister środowiska, „Rzeczpospolita” 14.11.2008. 
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Spis artykułów zakwalifikowanych do korpusu badawczego 

– próby badawczej oraz pilotażu

„RZECZPOSPOLITA” – PILOTAŻ 
(CZAS FORMOWANIA RZĄDU) – XI–XII 2007 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR
8.11.2007 Obrona Stokłosy nie przeszkodzi objąć teki ministra Agata Łukaszewicz

10.11.2007 Tworzenie koalicji to najprzyjemniejszy okres Eliza Olczyk
12.11.2007 Jestem umiarkowanym optymistą Jarosław Stróżyk

13.11.2007 Trudne sprawy partie odkładają na później. Terminu jednak nie 
podają

Anna Gielewska, Bernadeta Waszkie-
lewicz

14.11.2007 Praca, zdrowie i podatki Eliza Olczyk
16.11.2007 Osiemnastka z drużyny nowego premiera Donalda Tuska Anna Gielewska
15.11.2007 Minister od czasu wolnego Tomasz Terlikowski
16.11.2007 Budżet, Euro 2012, emerytury, budownictwo... Aleksandra Fandrejewska
20.11.2007 Po pierwsze prywatyzacja Beata Chomątowska, Paweł Jabłoński
21.11.2007 Pora na prywatny kapitał Agnieszka Stefańska
21.11.2007 Rynek chciałby wreszcie poznać program resortu finansów Elżbieta Glapiak
21.11.2007 Ustawy z szuflad aft
21.11.2007 Prace nad Kartą nauczyciela Marta Gadomska
23.11.2007 Bez prywatyzacji publicznych mediów Magda Lemańska
23.11.2007 Łapownictwo uważam za plagę Cezary Gmyz
23.11.2007 Biurokracja ma się świetnie, odporna na kolejne lekarstwa Aleksandra Fandrejewska
23.11.2007 30 stron exposé Tuska Anna Gielewska

24.11.2007 Czym się zajmie rząd? Elżbieta Glapiak, Aleksandra Fandre-
jewska, Jarosław Stróżyk

24.11.2007 Merytoryczne, ale zbyt długie
Jarosław Stróżyk, Łukasz Cybiński, 
Renata Czeladko, Aleksandra Fan-
drejewska, Barbara Kamińska

24.11.2007 Publicyści „Rzeczpospolitej” o exposé premiera Joanna Lichocka, Rafał A. Ziemkie-
wicz, Piotr Semka, Igor Janke

24.11.2007 Miraż postpolitycznej polityki Paweł Lisicki
24.11.2007 Tusk: Po pierwsze, zaufanie Eliza Olczyk

24.11.2007 Słowa Tuska cieszą przedsiębiorców Elżbieta Glapiak, Aleksandra Fandre-
jewska

26.11.2007 Do euro nie tak szybko Elżbieta Glapiak
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26.11.2007 KGHM i Lasy pozostaną państwowe aft
26.11.2007 Korporacje nie będą mi dyktowały, co mam robić Agata Łukaszewicz
26.11.2007 Bez dobrych uczelni cudu nie będzie Renata Czeladko
26.11.2007 Premier odpowiedział na 500 pytań w dwie godziny Bernadeta Waszkielewicz

27.11.2007 Rząd zastanawia się, co zrobić, by w szpitalach nie zabrakło lekarzy
Sylwia Szparkowska, Piotr Jendrosz-
czyk, Anna Nowacka-Isaksson, An-
drzej Niewiadowski

27.11.2007 Minister Katarzyna Hall: bez rewolucji w szkołach Renata Czeladko
27.11.2007 Będę awansował młodych oficerów Edyta Żemła
27.11.2007 Więcej wolności w państwie Tuska Piotr Winczorek
28.11.2007 Posłowie oskubią święte krowy Elżbieta Glapiak
29.11.2007 Będę namawiała Polaków do dłuższej pracy Mateusz Rzemek
29.11.2007 Zlikwidujmy sejmową zamrażarkę Eliza Olczyk
29.11.2007 Co minister proponuje i prostuje Anna Gielewska, Jarosław Stróżyk
30.11.2007 Medycy grożą buntem Sylwia Szparkowska, Mariusz Goss

30.11.2007 Podobają mi się uczniowie w mundurkach z pięknymi marynar-
skimi kołnierzami Renata Czeladko

6.12.2007 Liczę na dobrą wolę lekarzy Sylwia Szparkowska

10.12.2007 Są prace, nie ma decyzji o maturze Ewa K. Czaczkowska, Renata Cze-
ladko

20.12.2007 Wierzę, że wykorzystamy 99 procent pieniędzy Anna Cieślak-Wróblewska
12.12.2007 Nie ma żadnych opóźnień Jarosław Stróżyk
18.12.2007 Dziś rewizyta w BBN Edyta Żemła
18.12.2007 Polska to nie skansen Jacek Cieślak

„GAZETA WYBORCZA” – PILOTAŻ (CZAS FORMOWANIA 
RZĄDU) – XI–XII 2007 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR
2.11.2007 Katarzyna Hall ministrem edukacji? Aleksandra Pezda
5.11.2007 Sikorski: Nie ślubowałem prezesowi Dominik Uhlig

5.11.2007 Tusk: Żadnej rewolucji Jarosław Kurski, Marcin Wojciechow-
ski

6.11.2007 Precz z abonamentem. Co w zamian? Przemysław Poznański
6.11.2007 Ćwiąkalski posprząta po Ziobrze? Bogdan Wróblewski
7.11.2007 Euro: szybciej to więcej Konrad Niklewicz, PAT, NIK
7.11.2007 Z Niemcami się dogadamy, z tarczą zobaczymy Paweł Wroński, PAP

10.11.2007 Ile treści w nowej formie? Paweł Świeboda
10.11.2007 Klich do MON WP

12.11.2007 Grad: Nie będzie politycznych nominacji Renata Grichal, prof. Witold Orłow-
ski, Andrzej Sadowski, not. Groh

13.11.2007 Gospodarka według Pawlaka Krystyna Naszkowska, Konrad Ni-
klewicz

13.11.2007 Co Pawlak zamierza w gospodarce? RP-DGW
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14.11.2007 Wszystkie winy Radka Sikorskiego Paweł Wroński
14.11.2007 Prokuratura nie jest zepsuta do szpiku kości Ewa Siedlecka

15.11.2007 Za mało pieniędzy trafia do regionów Konrad Niklewicz, Przemysław Je-
dlecki

15.11.2007 Środowisko? To się ma opłacać Adam Wajrak
15.11.2007 Zdrojewski: Mój gust się nie liczy Adam Domagała
16.11.2007 Niech pacjenci głosują nogami Elżbieta Cichocka
16.11.2007 Moje rady dla Tuska Witold Gadomski
17.11.2007 Czasem trzeba brać odwet Agnieszka Kublik, Monika Olejnik
19.11.2007 Liniowy? Wprowadzimy Agata Nowakowska
21.11.2007 Premiera Tuska sposób na zagranicę Jacek Pawlicki
23.11.2007 Wróżymy, co w exposé Ewa Milewicz
23.11.2007 Karta w grze Ewa Siedlecka

24.11.2007 Którędy do cudu
Renata Grochal, Andrzej Kublik, Le-
szek Kostrzewski, Konrad Niklewicz, 
Agata Nowakowska, Marek Wielgo

24.11.2007 Kaczyński: Skrajnie niepokojący rząd Ewa Milewicz, Wojciech Szacki

24.11.2007 Co wynika z exposé

Aleksander Smolar, not. Al, Prof. 
Zbigniew Hołda, not. Maw, Prof. 
Zdzisław Krasnodębski, not. Mko, 
Sławomir Sierakowski, Adam Daniel 
Rotfeld, not. Maw, Marek Jurek, not. 
Maw

24.11.2007 Rodacy! Ufajmy Sobie Mirosław Czech
24.11.2007 Koalicja deklaruje, że nie będzie się kłócić Dominik Uhlig
24.11.2007 Poznaj swojego premiera Piotr Pacewicz, Dominik Uhlig
24.11.2007 Gorący apel do pustego fotela Jacek Pawlicki
24.11.2007 Będzie szybko – ale chaos Elżbieta Cichocka
24.11.2007 Sieć boisk widzę ogromną Rafał Stec

24.11.2007 Zaufanie 44 razy Paweł Wroński, Agata Nowakowska, 
Jarosław Kurski

26.11.2007 Skarb trzeba odkopać Renata Grochal
26.11.2007 To zły budżet, ale trzeba go będzie przyjąć Agata Nowakowska
26.11.2007 Posprzątamy w MSZ. I co dalej? Jacek Pawlicki
27.11.2007 Ministerstwo podnoszenia dochodów rolników Krystyna Naszkowska

27.11.2007 Czy można ciąć podatki i podnosić płace budżetówce? Agata Nowakowska, Ryszard Petru, 
Prof. Witold Orłowski

27.11.2007 Polacy chcą cudu od Tuska Wojciech Szacki
27.11.2007 Pół roku dla Balcerowicza, rok dla Tuska Piotr Pacewicz
28.11.2007 Nauczycielom 15 proc. więcej Aleksandra Pezda
28.11.2007 Iracki falstart ministra Klicha Paweł Wroński, współ. mab
28.11.2007 Zróbcie cud w tym zdrowiu Elżbieta Cichocka
29.11.2007 Politycy PO: Chcemy służby cywilnej Dominik Uhlig
29.11.2007 Rosyjski poker premiera Jacek Pawlicki
06.12.2007 Reforma ze znieczuleniem Dominika Wielowieyska
10.12.2007 Polsko-niemieckie lody przełamane Bartosz T. Wieliński
10.12.2007 Rostowski: podatki najniżej, jak się da Witold Gadomski
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18.12.2007 Uczelnia Tadeusza Rydzyka nie spełnia kryteriów? Konrad Niklewicz
19.12.2007 Platforma nie ma pomysłu na zdrowie Agata Nowakowska

„RZECZPOSPOLITA” – 100 DNI (PRÓBA BADAWCZA NR 1) – 
1.02.–15.03.2008 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR
2.02.2008 Tusk musi wyjaśnić decyzję Pawlaka Piotr Semka
5.02.2008 Spokój w szpitalach czy cisza przed burzą Sylwia Szparkowska
8.02.2008 PiS z zamkniętymi oczami Joanna Lichocka
8.02.2008 Sto dni dorzynania watahy Joanna Lichocka
9.02.2008 Żeby więzi były trwalsze. Autorski przegląd prasy Piotr Gociek

12.02.2008 Ciuciubabka w MON Piotr Semka
12.02.2008 Prezydenckie awantury na 24 fajerki Mariusz Ziomecki
12.02.2008 Kiedy Tusk powinien zacząć pakować walizki Tomasz Sakiewicz
12.02.2008 Posłowie chcą ustaw Karol Manys

13.02.2008 Każdy nowy rząd ma taryfę ulgową Kamila Baranowska not. Grzegorz 
Miecugow

14.02.2008 Szklana podłoga rządu Donalda Tuska Marek Migalski
15.02.2008 Były premier ocenia rząd Łukasz Cybiński
15.02.2008 Sto dni samotności Piotr Semka

16.02.2008 Premier przemówi do narodu Agiel, Dorota Kołakowska, Łukasz 
Cybiński

16.02.2008 Sitwo, ojczyzno moja Rafał A. Ziemkiewicz

19.02.2008 Rząd PO nie zawiódł Kamila Baranowska not. Jacek Ku-
charczyk

19.02.2008 Jest dobrze, ale nie do końca Józef Mateusz Mariusz Gross
19.02.2008 Gdzie te zapowiadane cuda? Joachim Brudziński z Józef Mateusz 
19.02.2008 Cytat dnia – Europseł Marek Siwiec (SLD) Marek Siwiec (SLD)
20.02.2008 Premier karci ministrów Anna Gielewska, Karol Manys
20.02.2008 PiS-owski wilk nadal niebezpieczny Waldemar Kuczyński

21.02.2008 Rząd wylicza swoje sukcesy Anna Gielewska, Karol Manys, Edyta 
Żemła, Dorota Kołakowska

21.02.2008 Rynki finansowe oczekują decyzji Elżbieta Glapiak z Mirosławem Gro-
nickim byłym ministrem finansów

21.02.2008 Przynajmniej mamy koncepcję
Elżbieta Glapiak z Michałem Bonim 
podsekretarzem stanu w Kancelarii 
Premiera

21.02.2008 Rynek pracy do zmiany Aleksandra Fandrejewska
21.02.2008 Przywrócona pamięć ministra Piotr Gabryel
21.02.2008 Właściwa osoba na właściwym miejscu Stanisław Rymar K. B.
21.02.2008 Jak dobry premier zły rząd do roboty pogonił Piotr Gociek
21.02.2008 Długi cień III RP Piotr Semka
22.02.2008 Najlepszym ministrem jest sam premier dok, agiel
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22.02.2008 Gabinet na kredyt zaufania Dorota Kołakowska, Anna Gielewska, 
js, cyb

22.02.2008 Listy do „Rzeczpospolitej”: Sto dni bez cudu Wiesław Szelest Świdnica
22.02.2008 Strachy na Lechy – i Jarosławy Michał Szułdrzyński
22.02.2008 Przedsiębiorcy i inwestorzy czekają na odważne reformy Aleksandra Fandrejewska
22.02.2008 Państwowe spółki w kolejce na GPW Beata Chomątowska
22.02.2008 PO nie rezygnuje z liniowego Elżbieta Glapiak EW
22.02.2008 Prawo ma być bardziej przyjazne Agnieszka Łakoma
22.02.2008 Agencje będą działać sprawniej pap, bd
22.02.2008 Dobra samoocena Bieńkowskiej Anna Cieślak

22.02.2008 Co z wyborczych haseł udało się zrealizować, a co zostało obiet-
nicą?

Anna Gielewska, Dorota Kołakowska, 
Aleksandra Fandrejewska, JS, CC, EG

22.02.2008 Opinie dla "Rz" Jadwiga Staniszkis
22.02.2008 Opinie dla "Rz" Anna Materska-Sosnowska
22.02.2008 Opinie dla "Rz" Kazimierz Kik
22.02.2008 Opinie dla "Rz" Joanna Gepfert
22.02.2008 Opinie dla "Rz" Eryk Mistewicz
22.02.2008 100 dni rządu Tuska Autorzy „Rzeczpospolitej”

22.02.2008 Niewiele zostało zrobione, ale zapowiedzi są ważne
Ignacy Morawski z Kai Stukenbrock 
analitykiem agencji ratingowej stan-
dard & poor's we Frankfurcie

22.02.2008 Donald Tusk, premier (=) Dorota Kołakowska
22.02.2008 Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki (-) Aleksandra Fandrejewska
22.02.2008 Grzegorz Schetyna, wicepremier, szef MSWiA (+) Anna Gielewska
22.02.2008 Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego (=) Anna Cieślak
22.02.2008 Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości (-) Marek Domagalski
22.02.2008 Mirosław Drzewiecki, minister sportu i turystyki (+) Jarosław Stróżyk
22.02.2008 Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społ. (-) Aleksandra Fandrejewska
22.02.2008 Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury (-) Agnieszka Stefańska
22.02.2008 Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa (+) Beata Chomątowska
22.02.2008 Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej (=) Renata Czeladko
22.02.2008 Bogdan Klich, minister obrony narodowej (=) Edyta Żemła
22.02.2008 Barbara Kudrycka, minister nauki (-) Renata Czeladko
22.02.2008 Ewa Kopacz, minister zdrowia (-) Sylwia Szparkowska
22.02.2008 Maciej Nowicki, minister środowiska (-) Karolina Baca
22.02.2008 Jacek Rostowski, minister finansów (-) Elżbieta Glapiak
22.02.2008 Marek Sawicki, minister rolnictwa (+) Beata Drewnowska
22.02.2008 Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych (+) Jacek Przybylski
22.02.2008 Bogdan Zdrojewski, minister kultury (+) Jacek Cieślak
23.02.2008 Na Euro 2012 z boiskiem w każdej gminie Jarosław Stróżyk
23.02.2008 Studniówkowe starcie PiS z Platformą Dorota Kołakowska
23.02.2008 Liniowy pomoże gospodarce Elżbieta Glapiak
23.02.2008 Cięcie mieczem pod Waterloo Piotr Gabryel
23.02.2008 Komentuje Andrzej Krauze Andrzej Krauze
23.02.2008 100 dni przyjaznego państwa Bronisław Wildstein
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25.02.2008 Donald Tusk ogłosił plan ośmioletni dok
25.02.2008 Tusk ogłosił plan ośmioletni Dorota Kołakowska
25.02.2008 Obietnice zamiast podsumowania Bronisław Wildstein
25.02.2008 Jarosław Kaczyński: trzeba wrócić do IV RP Karol Manys, Tomasz Nieśpiał
25.02.2008 Świat Julii i Zbigniewa Joanna Lichocka
25.02.2008 Synteza osobistych narracji Piotr Semka
25.02.2008 O powodzeniu gabinetu zadecyduje stan gospodarki Paweł Jabłoński
25.02.2008 Nadzieje zmienią się w rozczarowanie? Sylwia Szparkowska
25.02.2008 Jak premier z prezydentem Igor Janke
25.02.2008 Euro w portfelach Polaków na Euro 2012 Elżbieta Glapiak
25.02.2008 100 dni troski o opozycję Piotr Gociek

26.02.2008 Służby idą do remontu Dorota Kołakowska, Edyta Żemła, 
Karol Manys

26.02.2008 Lepiej poczekać i zrobić to dobrze Beata Chomątowska
26.02.2008 Roszady Skarbu Państwa Beata Chomątowska
26.02.2008 Debata konstytucyjna czy pojedynek na miny Eliza Olczyk
27.02.2008 Zły i dobry polityk na huśtawce Norbert Maliszewski
28.02.2008 Koniec drenażu państwowych firm Beata Chomątowska, Paweł Jabłoński
28.02.2008 Co stolica zyskała po 100 dniach rządu Tuska Izabela Kraj
29.02.2008 Kaczyński stanął, Tusk ucieka Piotr Semka
1.03.2008 Święty Biurokracy Rafał A. Ziemkiewicz
4.03.2008 Tusk w śmiertelnym uścisku Pawlaka Marek Migalski
4.03.2008 Polityczny teatr dla wyborców Joanna Lichocka
5.03.2008 Tusk idzie w ślady Blaira Elżbieta Glapiak
8.03.2008 Tusk jest słabym ogniwem rządu Bernadeta Waszkielewicz
8.03.2008 Politycy powinni się liczyć z wyborcami, a nie tylko z Brukselą Elżbieta Glapiak

13.03.2008 Zużyty Kwaśniewski, a PiS szaleje w sieci Jacek Lutomski
15.03.2008 Michał Boni, mózg rządu Platformy Dorota Kołakowska

„GAZETA WYBORCZA” – 100 DNI (PRÓBA BADAWCZA NR 1) – 
1.02.–15.03.2008 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR
2.02.2008 I kto tu rządzi Tadeusz Gierowski

2.02.2008 Reformy? Dziękujemy Witold Gadomski z dr. Tadeuszem 
Syryjczykiem

6.02.2008 PO i PiS robią studniówkę Renata Grochal, Wojciech Szacki
11.02.2008 Głaskanie niedźwiedzia Paweł Świeboda
13.02.2008 Ministrowie meldują premierowi WBS (Wróblewski)
14.02.2008 Mały wielki sukces Donalda Tuska Adriadna Rokossowska, tłum. RICZ
14.02.2008 Rząd traci, premier też WBS (Wróblewski)
14.02.2008 Nie tak miało być, panowie z PSL Krystyna Naszkowska
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19.02.2008 100 dni Platformy: bez wizji, bez przekonania Katarzyna Kolenda-Zaleska

20.02.2008 Tusk: trzeba zmienić konstytucję Agnieszka Kublik, Monika Olejnik 
z Donaldem Tuskiem

21.02.2008 Sto dni gaszenia pożarów Konrad Niklewicz z Elżbietą Bień-
kowską

21.02.2008 Zagraniczna odwilż Tuska Jacek Pawlicki
21.02.2008 Sto dni ministra Sikorskiego Dominik Uhlig, MKUZ
21.02.2008 Sto dni ministra Ćwiąkalskiego Ewa Siedlecka
21.02.2008 100 dni Tuska w niedzielę WBS (Wróblewski)
21.02.2008 Grad: PiS próbuje mnie zastraszyć Renata Grochal
22.02.2008 Wszystko dla pacjenta Elżbieta Cichocka
22.02.2008 Rocznik 2003 idzie do szkoły za rok APE
22.02.2008 PiS: Odzyskać swoich, cudzych potem Wojciech Szacki z Adamem Bielanem
22.02.2008 Grozi nam paraliż funduszy Konrad Niklewicz
22.02.2008 Sawicki: Wreszcie sprzedamy wieprzowinę Krystyna Naszkowska
22.02.2008 Pawlak: Ułatwimy życie firmom ZAS
22.02.2008 Grad: Prywatyzacja ma przyspieszyć GROH
22.02.2008 Lewiatan: Gdzie ta reforma finansów POZ, PAP
23.02.2008 Mini w raporcie niemile widziane? KID, PAP
23.02.2008 Tusk: Sto dni sprzątania Witold Gadomski
23.03.2008 Platforma znów obiecuje liniowy. Czy go wprowadzi? Rafał Zasuń
23.02.2008 Neo-Tusk, a PiS – Agent Smith Dominik Uhlig
23.02.2008 100 dni zdrowia minister Kopacz Elżbieta Cichocka
25.02.2008 Wirtualna oligarchia Jacek Żakowski
25.02.2008 Od 100 do 3000 dni Wojciech Szacki
25.02.2008 Zawodowe wojsko za dwa lata PW
25.02.2008 Zmiany Tuska Wojciech Szacki, PAC
25.02.2008 100 dni Ewa Milewicz
25.02.2008 Afganistan – polska wojna Jacek Pawlicki
25.02.2008 Bartoszewski – wunderwaffe Elżbieta Cichocka
25.02.2008 Biały Szczyt Elżbieta Cichocka
25.02.2008 Boni M. Rafał Kalukin
25.02.2008 Cel – Ćwiąkalski Ewa Siedlecka
25.02.2008 Drogi miłości Andrzej Kublik
25.02.2008 Elektronika polityczna Wojciech Czuchnowski
25.02.2008 Emerytury, czyli Fedak śpi Leszek Kostrzewski
25.02.2008 Energetyka na rezerwie mocy Konrad Niklewicz, Rafał Zasuń
25.02.2008 Eureko, czyli zrzutka po 1,5 tys. Renata Grochal
25.02.2008 Euro 2012, sukces murowany? Konrad Niklewicz
25.02.2008 Fundusze unijne Konrad Niklewicz
25.02.2008 GMO to zło? Jan Fusiecki
25.02.2008 Konkursy a la Platforma Jan Fusiecki
25.02.2008 Pawlak w gazowej mgle Andrzej Kublik
25.02.2008 Nadzieja na Mickiewicza Roman Pawłowski
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25.02.2008 In vitro od ściany do ściany Ewa Siedlecka
25.02.2008 Kadry Renata Grochal
25.02.2008 Karta Praw Podstawowych Jacek Pawlicki
25.02.2008 Kopacz Ewa Elżbieta Cichocka
25.02.2008 Koszyk gwarantowany Elżbieta Cichocka
25.02.2008 Z Kobylańskim już nie wolno Aleksandra Pezda
25.02.2008 Mundurki Aleksandra Pezda
25.02.2008 Mieszkania bez fajerwerków Marek Wielgo
25.02.2008 Narodowy koszyk MPW
25.02.2008 Muzeów mniej Roman Pawłowski
25.02.2008 Ocieplenie z sąsiadami Jacek Pawlicki
25.02.2008 Opozycja Rafał Kalukin
25.02.2008 Okęcie na włosku Jarosław Osowski
25.02.2008 Rząd wzruszony piłką Ewa Siedlecka
25.02.2008 Prokuratura odziobrzona Ewa Siedlecka
25.02.2008 Protesty, podwyżki i rząd Cezary Niewiarowski
25.02.2008 Prywatyzacyjny kontredans z PSL Renata Grochal
25.02.2008 Prawne buble Piotr Miączyński
25.02.2008 PSL dojrzały? Dominik Uhlig
25.02.2008 Religia na maturze Aleksandra Pezda
25.02.2008 Sawicki orze, jak może Krystyna Naszkowska
25.02.2008 Rostowski, czyli dyskrecja Agata Nowakowska
25.02.2008 Sześć lat Wojciech Szacki
25.02.2008 Schengen i Kijów Wojciech Szacki
25.02.2009 Speckomisje Wojciech Czuchnowski
25.02.2008 Tarcza (antyrakietowa) Jacek Pawlicki
25.02.2008 Telekomunikacja Przemysław Poznański
25.02.2008 Tani Tusk Dominik Uhlig
25.02.2008 TGV po polsku Leszek Baj
25.02.2008 Uczelnie flagowe Aleksandra Pezda
25.02.2008 Uuuu... nie Europejska Konrad Niklewicz
25.02.2008 Wyjście z Iraku Mariusz Zawadzki
25.02.2008 Gospodarcza strategia rządu Tuska D, PAP
25.02.2008 Sto dni Tuska według LiD PAP
25.02.2008 Ten premier nikogo nie obraża Jarosław Kurski
25.02.2008 Kiedy dogonimy Hiszpanię? DAC
26.02.2008 Poganiania Rostowskiego Agata Nowakowska
26.02.2008 Kuba to nasza sprawa Katarzyna Kolenda-Zaleska
26.02.2008 PO: Pora na konstytucję Wojciech Szacki
26.02.2008 PO: Pora na konstytucję prof. Piotr Winczorek, not. ML
26.02.2008 Zostawcie konstytucję w spokoju Waldemar Kuczyński
26.02.2008 PiS rozwozi poradnik o porażkach PO WP
27.02.2008 Sondaż „Gazety” PO – 52 proc., PiS – 24 proc. WBS (Wróblewski)
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29.02.2008 PO: Dogadamy się z lewicą
Agata Nowakowska, Dominika Wie-
lowieyska ze Zbigniewem Chlebow-
skim

12.03.2008 A Platformie rośnie i rośnie WBS (Wróblewski)

„RZECZPOSPOLITA” – 1 ROK (PRÓBA BADAWCZA NR 2) – 
1.11.–15.12.2008 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR

3.11.2008 To dobry czas na zakup akcji Karolina Baca, Jakub Kurasz z Walde-
marem Pawlakiem

4.11.2008 PO gra w rosyjską ruletką Eliza Olczyk z Włodzimierzem Cimo-
szewiczem

4.11.2008 Kryzys może wymusić zmiany w podatku Belki Eliza Więcław
4.11.2008 Nauka dopiero uczy się potrzeb biznesu Łukasz Dec z Barbarą Kudrycką

5.11.2008 Nie jesteśmy resortem od ptaszków i motyli Magdalena Kozmana, Łukasz Ruciń-
ski z Maciejem Nowickim

5.11.2008 Sejm słaby i bez gwiazd Eliza Olczyk

5.11.2008 Komentarz Grzegorz Dolniak – wiceprzewodni-
czący Klubu PO

5.11.2008 Komentarz Joachim Brudziński – przewodniczą-
cy Zarządu Głównego PiS

6.11.2008 Biznes krytykuje rząd Elżbieta Glapiak

6.11.2008 Zamierzam obniżyć prowizje OFE Aleksandra Fandrejewska, Paweł Czu-
ryło – wywiad z Jolantą Fedak

6.11.2008 Platforma wygrała wyścig, ale czy dobiegnie do mety? Hubert Salik
6.11.2008 Rocznica Sejmu agiel, pap

7.11.2008 Przygotujemy nową reformę KRUS
Magdalena Kozmana z Markiem Sa-
wickim – ministrem rolnictwa i roz-
woju wsi

8.11.2008 Dobre czasy dla artystów i instytucji kultury Jacek Cieślak

8.11.2008 Banki nie ograniczą kredytów przedsiębiorcom
Anna Cieślak-Wróblewska, Paweł Ja-
błoński z Elżbietą Bieńkowską – mi-
nister rozwoju regionalnego

10.11.2008 Polska to największy plac budowy Europy
Wojciech Romański, Agnieszka Ste-
fańska z Cezarym Grabarczykiem – 
ministrem infrastruktury

12.11.2008 Jesteśmy po prostu skuteczni

Aleksandra Fandrejewska, Jakub 
Kurasz z Michałem Bonim – szefem 
zespołu doradców Prezesa Rady Mi-
nistrów

12.11.2008 Gospodarka na zaciągniętym hamulcu
Kamila Baranowska z  Andrzejem 
Sadowskim – wiceprezydentem Cen-
trum im. Adama Smitha

13.11.2008 Ludzie potrzebują wrażenia, żę „leci z nami pilot" Bernadeta Waszkielewicz
13.11.2008 Premier dobry, rząd słaby, a konkurencji ciągle brak Eliza Olczyk

13.11.2008 Najbardziej żal mi giełdowych debiutów
Beata Chomątowska, Paweł Jabłoński 
z Aleksandrem Gradem – ministrem 
Skarbu Państwa
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13.11.2008 Rząd Tuska słabnie po roku Eliza Olczyk
14.11.2008 Rok dorzynania watahy Rafał A. Ziemkiewicz

14.11.2008 Orędzie premiera w formie wywiadu Bernadeta Waszkielewicz, Dorota 
Kołakowska

14.11.2008 Rostowski z liberała stał się konserwatystą Elżbieta Glapiak

14.11.2008 Prawdziwy test dla rządu nastąpi w przyszłym roku Aleksandra Fandrejewska, Beata Cho-
mątowska

14.11.2008 Opinie o dokonaniach gabinetu Donalda Tuska Andrzej Blikle – większościowy udzia-
łowiec A. Blikle

14.11.2008 Opinie o dokonaniach gabinetu Donalda Tuska Małgorzata Krzysztoszek – PKPP 
Lewiatan

14.11.2008 Opinie o dokonaniach gabinetu Donalda Tuska Wojciech Morawski – prezes firmy 
odzieżowej Atlantic

14.11.2008 Opinie o dokonaniach gabinetu Donalda Tuska Andrzej Wiernik – profesor Akademii 
Finansów

14.11.2008 Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa b. ch. (Beata Chomątowska
14.11.2008 Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego acw
14.11.2008 Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury ais
14.11.2008 Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej aft
14.11.2008 Maciej Nowicki, minister środowiska mak
14.11.2008 Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi mak
14.11.2008 Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki Karolina Baca

14.11.2009 Euro w 2012: raczej nie damy rady

Jakub Kurasz, Cezary Szymanek ze 
Stanisławem Gomułką profesorem 
b. wiceministrem finansów w rządzie 
Donalda Tuska

15.11.2008 Opozycja spotami w rząd Tuska Dorota Kołakowska, Anna Gielewska
15.11.2008 Szarość Donalda Tuska Piotr Semka

17.11.2008 Nadchodzi rewolucja w sporcie Jarosław Stróżyk z Mirosławem Drze-
wieckim – ministrem sportu

17.11.2008 Rząd proponuje rozejm na czas kryzysu Anna Gielewska, Dorota Kołakowska 
dok, agiel

19.11.2008 Media atakują, rząd się irytuje Eliza Olczyk
20.11.2008 Która partia da więcej Renata Czeladko Eliza Olczyk
20.11.2008 Rozczarowany most Donalda Tuska Marek Migalski
21.11.2008 Drugie exposé premiera Tuska Dorota Kołakowska
21.11.2008 Tusk wyciąga rękę Dorota Kołakowska
21.11.2008 Czy Rosja ma decydować o pozycji Polski w Unii Europejskiej? Michał Szułdrzyński
21.11.2008 „Solidarność pokoleń 50+” priorytetem rządu Aleksandra Fandrejewska

21.11.2008 Na prawo od nas tylko ściana Joanna Lichocka z Jarosławem Ka-
czyński – szefem PiS

21.11.2008 Bez alternatywy dla moralności

Tomasz Wróblewski – autor jest pu-
blicystą, był m.in. redaktorem naczel-
nym tygodnika „Newsweek Polska" 
oraz wiceprezesem wydawnictwa 
Polskapresse

21.11.2008 Wszystkie cuda Donalda Tuska Piotr Gabryel
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21.11.2008 Opozycja szkodzi wojsku Jacek Przybylski z Bogdanem Klichem 
– ministrem obrony narodowej

21.11.2008 Drogowy rok rządu Donalda Tuska Adrian Furgalski – dyrektor Zespołu 
Doradców Gospodarczyk TOR

24.11.2008 Związkom nie ustąpimy Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Bernade-
ta Waszkielewicz

24.11.2008 Z niczego nie rezygnujemy Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Bernadeta 
Waszkielewicz z Donaldem Tuskiem

24.11.2008 Tusk: unikajcie samozachwytu Eliza Olczyk, Anna Gielewska

25.11.2008 Pracowici ministrowie są skuteczniejsi Agata Łukaszewicz dom ret wik z.j. 
mpa mrz p. wrz.

25.11.2008 Ustawowi rekordziści Agata Łukaszewicz
25.11.2008 Od 2009 roku łagodnie zmienię polską szkołę Renata Czeladko
26.11.2008 Internauci nie kochają już rządu Donalda Tuska Jarosław Stróżyk

26.11.2008 Platforma straciła pół kadencji
Eliza Olczyk z Maciejem Płażyńskim 
– zakładał PO, dziś jest posłem nie-
zrzeszonym

27.11.2008 Troska o rodziców czy medialna „wrzutka” Michał Szułdrzyński
5.12.2008 Polityczna agresja zaszkodzi Kaczyńskiemu Piotr Semka

10.12.2008 Zbigniew Ćwiąklaski: Pan Ziobro mnie nie interesuje
Grażyna Zawadka ze Zbigniewem 
Ćwiąkalskim – ministrem sprawie-
dliwości

11.12.2008 Listy do „Rzeczpospolitej”: „Od 2009 roku łagodnie zmienię polską 
szkołę”

czytelnik „Rzeczpospolitej” – Karoli-
na Elbanowska ratujmaluchy.pl Stani-
sław Matczak forumrodziców.pl

13.12.2008 Rekonstrukcja na zapleczu Dorota Kołakowska

„GAZETA WYBORCZA” – 1 ROK (PRÓBA BADAWCZA NR 2) – 
1.11.– 15.12.2008 R. 

DATA TYTUŁ ARTYKUŁU AUTOR
6.11.2008 PO podsumuje rok rządu WBS (Wróblewski)
8.11.2008 Po wyborach odblokujemy Polskę Agnieszka Kublik, Monika Olejnik

10.11.2008 Rok rządu Tuska Redakcja
10.11.2008 Rząd nudny i zaskakujący Witold Gadomski
10.11.2008 Polityka zagraniczna: wchodzimy do pierwszej ligi Jacek Pawlicki
10.11.2008 Autostrady Grabarczyka i drogi schetynowskie Andrzej Kublik
10.11.2008 Zdrowie: dobre chęci to za mało Agata Nowakowska
10.11.2008 Euro 2012: nowy rząd wszystko zmienił Piotr Skwirowski
12.11.2008 Rok rządu Tuska Redakcja
12.11.2008 Wyboista droga do mistrzostw Euro 2012 Paweł Świąder
12.11.2008 PO i PiS, czyli pies jeża nie tknie Mirosław Czech
12.11.2008 Sprawiedliwość: odwilż po PiS, reforma połowicza Ewa Siedlecka
12.11.2008 Unijne fundusze: lawina dopiero ruszy Konrad Niklewicz
12.11.2008 Ocena z zachowania: przyzwoicie z minusem Wojciech Szacki
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12.11.2008 Obrona: wycofanie z Iraku i profesjonalizacja armii Paweł Wroński
13.11.2008 Rok rządu Tuska Redakcja
13.11.2008 Gospodarka: budżet, euro i pomostówki Agata Nowakowska
13.11.2008 Jeśli nic się nie zmieni, to PO wygra Paweł Wroński z Pawłem Piskorskim
13.11.2008 Polityka społeczna: nie tylko emerytury Dominika Wielowieyska
13.11.2008 Edukacja: nie według sił mierzą zamiary Aleksandra Pezda
13.11.2008 Internauci oceniają rząd – Dużo nie oznacza, że dobrze Internauta – Johansson
13.11.2008 Internauci oceniają rząd – Ganić, ale i chwalić Internauta – Kuba 

13.11.2008 Ekipa Donalda Tuska zmienia za mało Wojciech Załuska z Maciejem Pła-
żyńskim

14.11.2008 Polska w grajdole Renata Grochal, Wojciech Szacki 
z Aleksandrem Smolarem

14.11.2008 CBOS: Polacy spodziewali się więcej WBS (Wróblewski)
14.11.2008 Premier prosi TVP o wywiad Renata Grochal
15.11.2008 Premier niezły, rząd zły Wojciech Szacki, PAP, W
15.11.2008 Prezydent na rocznicę Wojciech Szacki, PAP, W
15.11.2008 Platforma na zakręcie Renata Grochal
17.11.2008 Spokój to nie wszystko Jacek Żakowski
17.11.2008 Cichy koalicjant po roku rządów Dominik Uhlig
17.11.2008 Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej Katarzyna Pawłowska-Salińska
17.11.2008 Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki Rafał Zasuń
17.11.2008 Marek Sawicki, minister rolnictwa Krystyna Naszkowska
17.11.2008 Gdyby nie PiS i prezydent... Renata Grochal, Wojciech Szacki
17.11.2008 Jarosław Kaczyński: Platforma niszy kraj KID
18.11.2008 Rok prostowania prawa Sylwia Śmigiel
20.11.2008 Stawka większa niż pomostówki Tomasz Lis

21.11.2008 Donald Tusk o polskiej polityce zagranicznej Donald Tusk – zebrała Renata Gro-
chal

21.11.2008 Pięć minut polityki miłości Renata Grochal, Dominika Uhlig
24.11.2008 Lekcja wychowawcza w Platformie KID, PAP

25.11.2008 Robimy rewolucję dla firm Sylwia Śmigiel z Adamem Szejnfel-
dem

26.11.2008 Rok straconych szans Elżbieta Cichocka
27.11.2008 Weto prezydenta destabilizuje państwo Rafał Kalukin
2.12.2008 PO wychodzi do ludzi bronić rządu Wojciech Szymański
2.12.2008 Pora na "orliki" kultury Katarzyna Kolenda-Zaleska
4.12.2008 Orliki przylecą w mikołajki Marcin Markowski
4.12.2008 Pierwszy w Warszawie Marcin Markowski
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Summary

Authorities on the Carpet. How Do Polish Media Assess 
Politicians? New Model of Political Communication

In dissertation author has made an attempt to create a new model of political 
communication based on a major research of Polish broadsheets – ‘Gazeta Wy-
borcza’ and ‘Rzeczpospolita’. The purpose of this mediacentric model of political 
communication – called ‘transpositive model’ – was a giving an answer to these 
questions: what type of relations occur between politicians (government and par-
liamentary opposition), journalists (media) and finally citizens/voters (society) 
during political communication practice? What is the political communication 
in general? How the campaign promises influence political communication? Are 
Polish politicians being assessed for their pledges, and if so, then by whom? By 
media? After all, what does it mean that media are the Fourth Estate? What kind 
of power they wield? 

In the first, theoretical part of book, author has taken into consideration the 
potential meanings of power which media seem to possess. Understanding the 
notion of a Fourth Estate (as media use to be named) has been connected with 
distinguished typology of media power: power as a mediatization, power as an in-
fluence, power as a function and last but not least power as a control. First type of 
power (mediatization) is connected with process of getting to know surrounding 
world via media by mass audience. From this perspective media become our win-
dow on the world and their power consists in creating frames for our perception. 
Second type of power (influence) is based on an expected relation between media 
and their recipients. This relation assumes that media with their facts, opinions 
and entertainment can possibly change, in some cases, mass audience‘s definite 
point of view. However we have to bear in mind that this type of media pow-
er depends on intentional, not accidental, influence of mass media. Third type 
of power (function) seems to be the most obvious one. Every object which is 
attributed to a specific function acquire definite power as a part of its function. 
Finally, the fourth type of power assumes the control idea of media so-called: 
watchdog. This is a crucial aspect of media power. Media as a great controller of 
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a government – this is the main topic of this book. On the one hand media should 
investigate authorities, and on the other they should also assess politicians for 
their campaign pledges. Keeping promises should be, and seems to be, one of the 
most important aspect of being a politician. What has to be pointed out is the fact, 
that in most cases citizens voting is based on promises, which have been made by 
politicians during elections. Voters want to believe that elected politicians, who 
become a government will keep their promises. Nowadays – in the era of mass 
media – society seems to put their dreams about political promises redeemed into 
the media’s hands. Media as a Fourth Estate ought to control political elite, judge 
them for their promises. 

According to the presented typology of media power, in the first part of the 
work, the author proposes a ‘transpositive model’ which reflects potential rela-
tions between society, media and government in the course of political communi-
cation. It was supposed, that media can play three different, transpositive roles in 
the relations between citizens and politicians. Media could be a desirable Fourth 
Estate which is guarding societies’ interests – assessing politicians for promises 
they have made (middle transposition). However there is a possibility that media 
could become an upper aberration of a Fourth Estate – they can be a ‘Superpower’ 
which predominate over politicians (media – owners of media and journalists 
– decide who will be able to contact with voters thanks to the mass media) and 
society (media present to their recipients, what they want to present, not what 
recipient need or should need to know to fully participate in the political com-
munication). On the other hand media can become lower aberration of a Fourth 
Estate – the can be a simply emanation of political power – in most cases – go- 
vernmental power, as it was in the years of PRL (media were mostly dependent on 
government, which could dictate form and content of the mass media). Each of 
the mentioned aberrations cause a serious disturbances in the relations between 
authorities, media and society in the political communication practice. To say 
it straight – only in the middle transposition media as a Fourth Estate can fulfill 
expected, normative role in the relations between politicians and citizens in the 
political communication, namely they can control and assess government for their 
campaign promises in the name of society – citizens / voters. 

In the second, practical part of book author has tried to test the ‘transpositive 
model’ and give an answer for a question: Do Polish media – prestige newspapers 
like a ‘Gazeta Wyborcza’ and ‘Rzeczpospolita’ – play a role of a Fourth Estate in the 
process of political communication in Poland, which means assessing government 
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for their pledges? Or maybe do Polish broadsheets become a ‘Superpower’ or 
‘Emanation of political power’ (upper and lower aberrations)? If it is so, what does 
it mean for the process of political communication in Poland? Is it still effective 
and lucid? It must be remembered that political communication is one of the most 
crucial aspects of democracy, so questions about this process seem to be really 
important when it comes to condition of Polish democracy.

In this research author has checked quantitatively and qualitatively what had 
parties (Platforma Obywatelska (eng. Civic Platform (PO)) and Polskie Stron-
nictwo Ludowe (eng. the Polish Peasants’ Party (PSL) and later Donald Tusk’s 
government) promised in electoral campaign in 2007 and straight after elections 
(during creation of a government – October and November of 2007). Then, au-
thor has analyzed content of Polish newspapers in a time of a one hundred days 
and a year after a swearing-in ceremony of Donald Tusk’s government (February– 
–March and September–October of 2008). In this time Polish newspapers judge 
Polish government in special way. There is a belief that if government will not put 
the planned reforms into practice in first one hundred days or at least in first year 
of govern, it is much more probable that government will not carry these reforms 
out till the end of their term. That’s why media attach great significance to the 
mentioned periods in which they try to sum up achievements of the government. 

The results of the research give something to think about. To outline conclu-
sions briefly, it must be said that in general Polish broadsheets seems to be rather 
a Fourth Estate than a Superpower or Emanation of political authorities. However 
this research reveals alarming tendencies. Namely, if newspaper looks favorably on 
Donald Tusk’s government, journalists of this daily assess him for his pledges to 
a smaller degree and vice versa. In my research ‘Gazeta Wyborcza’ were much more 
inclined towards PO–PSL’s government, while ‘Rzeczpospolita’ seems to be much 
more hard on ministers in Donald Tusk’s government. Furthermore, leaving aside 
political sympathies, research proved a great differences in the discourse of these 
two newspapers reviewing after all the same government in the same time. It is not 
about opinions, which are and should be different. It’s about facts. Strictly speak-
ing, what ‘Gazeta Wyborcza’ regards as a keeping a campaign promise, ‘Rzecz- 
pospolita’ considers just the opposite, as a breaking a pledge or failing to keep 
a promise. When ‘Gazeta Wyborcza’ used a word ‘already’ describing a definite 
reforms of Tusk’s government, ‘Rzeczpospolita’ used a word ‘just’. What must be 
pointed out is fact that ‘Wyborcza’ very often wrote about different promises than 
‘Rzeczpospolita’. Donald Tusk’s government was also praised and criticized for 
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different actions by analyzed newspapers. This alarming conclusions show Polish 
political communication in a bad light. As it turned out Polish discourse of pres-
tige newspapers seems to be very deeply divided. That’s why Wyborcza’s reader 
will have a serious problems with reaching an agreement with Rzeczpospolita’s 
reader – in opinions and facts about Polish political communication and effec-
tiveness of current government. Based on this observation author has come to 
conclusion that Polish opinion-forming newspapers disintegrate Polish society by 
means of political communication. From this point of view – in some cases – they 
become an upper aberration of transpositive model – Superpower. However they 
sometimes become also an Emanation of political authorities, at their own request 
– ‘Gazeta Wyborcza’ not so rarely seems to be a defender and even a advocate of 
Tusk’s government which was treated by Wyborcza’s journalist as a liberator from 
Jarosław Kaczyński’s government. 

In this dissertation author has presented some of dysfunctions of Polish political 
communication. After all the most opinion-forming newspapers in Poland seem 
to be rather Fourth Estate than Superpower or Emanation of political powers. They 
assess politicians for their promises, but they do it in a different way and various 
scale (problem of political sympathies and biased journalism), whereas number of 
promises – what was proved quantitatively – made by politicians during a campaign 
and straight after, increases in every next day of govern. Politicians are fond of per-
manent talking about future and what ‘will’ be, not what is now, what was carried 
out, how many promises were redeemed. They just simply prefer to make a new 
promises (changing, narrowing or widening previous one’s) over and over again.

With results like this, other research questions arise: why did the media account 
the government for only 45% of the issues they promised to manage? Is that a lot 
or a little? Media cannot write about everything as they are restricted by the space 
and time of working on journalistic material, however, through this explanation, 
we assume that they prioritize and choose the most important issues, convinced 
they are doing it for the benefit of society. Other questions which should be posed 
concern the number of pledges made – why do politicians promise so much, if 
the media account them for only the most important ones? These concerns may 
indicate, that the presented study, which was based on normative, structuralist and 
functionalist perspective seems to be not adequate to present politics. 

From Schmittian (from Carl Schmitt’s meaning of politics) perspective, prom-
ises, which were the main topic of research, are a part of a social contract with vot-
ers, who believe that this particular political platform, this politician, after winning 



90 Summary 

the elections, will keep his word. However, one has to be aware that an equally 
important, if not prevailing altogether, factor influencing political decisions, is an 
image itself, understood in terms of marketing. Perhaps here lies the answer to 
allegations on naively believing that voters are familiar with party programmes or 
promises, never intended to be kept in the first place. 

Zygmunt Bauman has noticed that – nowadays – we live in the ‘casino culture’ 
which instantaneous and episodic announce the end of ‘our well known politics’. 
We could say – an Schmittian politics. Bauman convinces that we are living in 
the era of fast foods – quick thinking and quick talking. Times of long, four hours 
Lincoln’s speeches are gone forever. Today politicians need to think and talk with 
fast, witty catchphrases which draw impatient attention of TV stations. 

Bauman has remarked that Wladimir Putin and Tony Blair (representatives 
of the new era – era of postpolitics) wisely avoided in their campaigns lecturing 
political programmes and conceptions. They did this in the name of building at-
tractive image in exchange for demanding, difficult to understand ideas of ruling 
and sense of their philosophy of power (ideology). 

Today political marketing is, in a sense of postpolitics, a part of so called ‘the 
democratic performance’, which indirectly justifies and legitimizes policy model 
in which images – media representations – are more important than the content 
of political programmes, making a promises by political elites or political visions 
and ideas of changing anything. It seems to be that the present world is not in-
habited anymore by homo seriosus, the man who embodies the idea of discovering 
the truth, not afraid of conflict and struggle, tied to his identity, family, country 
and place. The new world – world of postpolitics – is a place where the truth is 
not a fundamental value, there reigns homo rhetoricus for whom discovering the 
reality is connected with trying to manipulate it, create it. The truth isn’t timeless 
and incontrovertible. The truth is what has been recognized as it.

Next to Wladimir Putin and Tony Blair, often described as a glaring example 
of the end of the Schmittian politics/ideology is Silvio Berlusconi. His political 
program seems to be structured like a TV programming – everyone will find 
something interesting. Such politicians as he is, will be the main beneficiaries of 
the end-time of a great ideologies. In the era of postpolitics, the main substance of 
political communication is an image – media representation. In other words – the 
expression and impression. This perspective show in fact how ‘new politicians’ can 
easily promise people anything without even wishing to implement these com-
mitments. 
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The author of book – in presented research – assumed that voter decisions are 
rational and certain politicians chosen because their diagnose of Poland’s prob-
lems and the proposed remedies (election promises) seem justified, pragmatic and 
efficient. If that were not the case, it would mean, that voters are guided by feelings 
or impressions on the party image and its leaders. The question is not what really 
is, but how it is perceived. It ennobles the media and makes them ‘rulers of the 
mind’ – as a result of civic apathy.

If the above diagnose is a true, then hopes connected with the quality of public 
debate, its substantiality, should be sought in media and journalists, who, through 
their texts, will convince voters that promises are made to be kept, campaign pro-
grammes written to be implemented, and political parties accounted for their ac-
tions. This is indeed the charm and potential of media studies. 

What must to be stress out is the fact, that, at the moment, we are dealing with 
a sort of a media legitimization of power – a new type of legitimacy – due to ex-
pansion of electronic media (mainly TV). It depends primarily on the attractive-
ness of a media image, the skillful presence in the mass media, the specific char-
acteristics considered as a media attractive and efficient which is connected with 
extra abilities to express yourself effectively in front of the lens and microphones 
of the mass media. In the Schmittian era of politics the most important were poli- 
tical issues, today – in the era of postpolitics – the symbolic issues seem to be most 
crucial. There is no politics in XXIst century without mass media. If somebody 
is not present in mass media, he is condemned to a political non-existence – so 
called ‘social annihilation’. In another words: only things that are important, are 
those, that are said in the mass media. 

In this context it is worth reminding a well-known rule of marketing. Namely, 
‘person is a message’. It means that nothing but person of politician (his image, 
impression) has a bigger impact than what he has got to pass (ideas, ideology, 
beliefs and of course also pledges). It is said that television programmes saturated 
with an affection caused an agitation, a sort of a physiological processes, analogous 
to the processes which are accompanying experience of emotion in the natural 
conditions of life. It turns out that the media presentation (image) of politician is 
the main and the most effective means of presenting themselves to the audience 
(recipients – citizens – voters). Fraser P. Seitel already draw an attention to – the 
criterion of liking (sign of ‘the era of postpolitics’). It is not about the political 
programmes. It is not about the ideology. It is also not about political pledges 
and keeping promises. It is about image and impression – a great impact on the 
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audience of political spectacle. Here we are reaching an idea of politicotainment 
(criterions of infotainment adapt to politics). In present we are even talking about 
somewhat of television’s leadership or better – television’s primacy. TV is not (is 
not able?) fulfilling the idea of watchdog – assessing politicians from their pledges 
(lack of time, request of dynamism, pressure of entertainment – tabloidization 
etc.). TV is not controlling politicians. It is just the opposite – TV is authorizing 
politicians in the awareness of public opinion. Not by what they say, but by how 
they look, how they present themselves, in that they are simply appearing. 

To sum up, in the era of postpolitics politicians don’t want to be outstanding. 
They don’t want and they aren’t statesmen. They simply don’t have to. It is not 
a proper criterion in present days. This Schmittian perspective is gone. Followers 
of postpolitics admit that we are living in a times when ideological conflicts and 
differences are ended. That what counts now, is the image and the ability to effec-
tively administrate – not governing, but managing. Politicians want to be liked. 
They want to be like buddies of their voters, as close to them as it is possible – via 
mass media. It seems to be, that a great part of the electorate of present political 
parties is guided by feelings or impressions on the party image and its leaders. It 
would then mean a triumph of package over content, handshake and smile over 
substantial discussions, illusion over reality. Perhaps this is the core of modern 
(postmodern) political communication (postpolitics), which has begun to func-
tion as a comedy series and soap operas. What counts are visions, hopes, dreams, 
aspirations, image (perfectly masking the faults and showing-off successes), not 
facts, numbers or accomplished and accounted campaign programs. In which case, 
political reality would have been substituted by the media world of politics (it is 
worth reminding the idea of mediatization of politics) and of course the idea of 
politicization of media (colonization of media by politics). This seems to be one 
of the most important aspect of communication barrier in politics – in the present 
era of postpolitics. 


