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Widzê dwie mo¿liwe przyczyny. Pierwsza to 

b³êdna strategia polityczna Pa³acu Prezyden-

ckiego lub co gorsza, jej brak. Drug¹ mog³aby 

byæ jej nieprofesjonalna realizacja w sferze 

public relations. Nie mam na myśli medial-

nego wizerunku g³owy pañstwa, który jest 

rezultatem lepiej lub gorzej zaplanowanych 

dzia³añ media relations, ale realizacjê strate-

gii PR rozumianego jako g³ówny element w 

„tworzeniu pomostu ponad przepaści¹ dzie-

l¹c¹ wewnêtrzn¹ perspektywê organizacji i 

jej zewnêtrzn¹ pozycjê” (Sam Black „Public 

Relations”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2003). W tym przypadku wewnêtrzn¹ per-

spektyw¹ urzêdu prezydenta RP jest strategia 

polityczna zawieraj¹ca cele tej prezydentury i 

sposoby ich realizacji. To w³aśnie jej brak - o 

czym za chwilê - jest moim zdaniem g³ówn¹ 

przyczyn¹ niskich notowañ prezydenta Lecha 

Kaczyñskiego. Sztuka public relations spro-

wadza siê bowiem do prostego stwierdzenia, 

¿e wyznaczone cele znacznie ³atwiej osi¹gn¹æ 

przy spo³ecznym wsparciu ni¿ przy sprzeciwie 

lub obojêtności. Co jednak pocz¹æ, jeśli tych 

celów nie ma lub obiektywnie nie mo¿na ich 

osi¹gn¹æ? W takiej sytuacji nawet najbardziej 

oryginalne dzia³ania PR niewiele pomog¹.

Zobaczmy zatem, jak g³ówny cel tej kadencji, 

zawarty w haśle „silny prezydent - uczciwa 

Polska”, by³ w minionym roku realizowany 

przez Kancelariê Prezydenta RP. Tê deklara-

cjê i obietnicê aktywnego modelu prezyden-

tury zawiera³ w³aśnie pierwszy cz³on has³a 

- „silny prezydent”. Chodzi o taki model, w 

którym g³owa pañstwa jest g³ównym podmio-

tem i animatorem w polskiej polityce, a nie 

tylko „notariuszem” dzia³añ rz¹du. Silny prezy-

dent w potocznym rozumieniu to taki, który 

osobiście anga¿uje siê w rozwi¹zywanie pal¹-

cych problemów spo³ecznych i politycznych, 

potrafi zrealizowaæ swoje pomys³y i nie oba-

wia siê podejmowania ryzykownych decyzji politycznych, np. zg³oszenia 

weta, jeśli wymaga tego sytuacja. Obietnice takiej prezydentury pada³y 

ju¿ po zaprzysiê¿eniu z ust samego Lecha Kaczyñskiego, jak i jego 

wspó³pracowników. Rych³o jednak okaza³o siê, ¿e wzmocnienie kon-

stytucyjnych uprawnieñ g³owy pañstwa w drodze nowelizacji ustawy 

zasadniczej jest niemo¿liwe, bo swój zdecydowany sprzeciw zg³osi³a 

Platforma Obywatelska.

Czy w sferze marketingu politycznego nadal istnia³a mo¿liwośæ zre-

alizowania wizji silnej prezydentury? Teoretycznie tak. Prezydent RP 

Lech Kaczyñski móg³by budowaæ swoj¹ pozycjê polityczn¹ i wizerunek 

silnego cz³owieka, wcielaj¹c siê w rolê surowego recenzenta dzia³añ 

rz¹du i skutecznego arbitra w sporach miêdzy zwaśnionymi partiami. 

Wybór takiej opcji w obecnej sytuacji politycznej jest jednak prak-

tycznie niemo¿liwy, gdy¿ poci¹gn¹³by za sob¹ ostry konflikt z w³as-

nym zapleczem politycznym, a przede wszystkim z bratem, premierem 

Jaros³awem Kaczyñskim, czego obaj nie chc¹ i sobie nie ¿ycz¹. Taki 

wariant by³by mo¿liwy tylko w przypadku powstania rz¹du bez Prawa 

i Sprawiedliwości.

W tym kontekście próbê mediacji, jakiej podj¹³ siê prezydent RP w 

momencie politycznego przesilenia (po zakoñczeniu misji przez rz¹d 

mniejszościowy), w efekcie którego powsta³a koalicja PiS, Samoobrony 

i Ligi Polskich Rodzin, nale¿y uznaæ zarówno za b³¹d polityczny, jak i 

w sferze wizerunkowej. Dlaczego? Du¿a czêśæ opinii publicznej jeszcze 

przed nag³ośnionymi przez media konsultacjami prezydenta RP z par-

tiami by³a przekonana, ¿e koalicja i tak powstanie, a same rozmowy 

odebra³a jako wyre¿yserowany spektakl. Dodatkowo, w zwi¹zku z 

ostatnimi aferami w Samoobronie i Lidze Polskich Rodzin tak¿e prezy-

dent Kaczyñski ponosi i bêdzie ponosi³ koszty dalszego trwania rz¹du 

wraz z tymi ugrupowaniami.

Czy zatem mo¿na by³o unikn¹æ takiego spadku notowañ prezydenta 

Kaczyñskiego? S¹dzê, ¿e tak. Wystarczy³o w pewnym momencie, kiedy 

by³o ju¿ wiadomo, ¿e wizja silnej prezydentury nie zostanie zrealizowana, 

na nowo określiæ strategiczne cele tej kadencji. Na to pytanie jednak satys-

fakcjonuj¹cej odpowiedzi mogliby udzieliæ prezydenccy stratedzy.
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51 proc. Polaków po roku kadencji źle ocenia dzia³alnośæ 
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, a tylko 37 proc. wystawia mu 
oceny pozytywne. Tak przynajmniej wynika z listopadowych badañ 
CBOS. Jakie mog¹ byæ tego powody? 


