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Nigdy nie przypuszczałem, że przyjdzie mi pisać wspomnienie o Radku. 
I to nie tylko dlatego, że był ode mnie o wiele młodszy. Jego pogoda ducha, 
wielkie poczucie humoru, rozbudowane plany zawodowe, bliska perspek-
tywa awansu naukowego nie pozwalają mi się pogodzić ze smutnym faktem, 
że nie ma Go już wśród nas. Bez Jego zdystansowanego podejścia do rzeczywi-
stości, ironicznego uśmiechu, celnych spostrzeżeń i komentarzy, ale także bez 
Jego okularów fantazyjnie założonych na czoło, rozwianych włosów, czy orygi-
nalnego stosunku do męskiej mody, żadne spotkanie Zakładu nie będzie już 
tym samym, jakie odbywały się z Jego udziałem. Wprowadzał bowiem do 
nich to, co jest niezwykle cenne, a rzadziej doceniane: połączenie rzetelnej, 
stale uzupełnianej wiedzy z nader zdrowym rozsądkiem.

Poznałem Radka jako studenta, badającego środowisko wrocławskich 
hipisów. W niedalekiej przyszłości miał stać się moim młodszym uniwersy-
teckim kolegą. Już wówczas miał wygląd hipisa oraz mentalność Dziecka-
Kwiatu i nigdy nie utracił ani jednego, ani drugiego. Bywało to zresztą 
źródłem zabawnych nieporozumień. Do legend Instytutu przeszła historia, 
gdy zjawił się na egzamin w charakterystycznym dla siebie, z lekka niedbałym 
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segmentach elektoratu. Analizę specyfiki przywództwa partyjnego oraz insty-
tucjonalnego charakteru wyboru liderów polskich partii politycznych przepro-
wadził w swoim tekście Łukasz Tomczak. Kolejny artykuł podnosi proble-
matykę prezydencjalizacji zachowań wyborczych elektoratu, który stanowi dla 
Wojciecha Peszyńskiego jeden z głównych kierunków zmian wśród polskich 
wyborców. Karolina Tybuchowska-Hartlińska poświeciła swój tekst próbie 
oceny wpływu głosowania ekonomicznego w poszczególnych grupach 
wyborców. Artykuł Waldemara Wojtasika dotyczy wyczerpywania się 
potencjału modelu tranzycyjnego głosowania ekonomicznego w wyjaśnianiu 
zachowań wyborczych w Polsce. 

Drugą część prezentowanego numeru wypełniają trzy recenzje prac, 
które uzupełniają główny nurt badań zawartych we wcześniejszych arty-
kułach. Katarzyna Stelmach zrecenzowała książkę Darrena G. Lillekera, 
Nigela A. Jacksona Political Campaigning, Elections and the Internet. 
Comparing the US, UK, France and Germany (London – New York, Routledge). 
Książka pod redakcją Małgorzaty Fuszary Kobiety, wybory, polityka (Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2013) stała się przedmiotem refleksji Joanny 
Podgórskiej-Rykały. W trzeciej recenzji Zuzanna Osmólska przedstawiła 
swoją refleksję na temat pracy Krzysztofa Kowalczyka Partie i ugrupowania 
parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011 
(Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012).

Cieniem na prezentowanej publikacji położyła się wiadomość o nagłej 
śmierci naszego przyjaciela i współpracownika dra Radosława Solarza 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotarła ona do nas podczas prac redak-
cyjnych nad prezentowanym tomem, niedługo po tym, jak Radosław Solarz 
złożył do niego swój tekst. W tych smutnych okolicznościach, poprosiliśmy 
prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego o napisanie wspomnienia o Zmarłym, 
które otwiera niniejszy tom. Redakcja czasopisma „Political Preferences” składa 
hołd i pragnie poświęcić prezentowaną publikację pamięci dra Radosława 
Solarza. 

      Robert Alberski
      Waldemar Wojtasik
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„Political Preferences”, No. 6/2013 DOI: 10.6084/m9.figshare.841760 stroju, a egzaminator, wziąwszy Go za hydraulika, ucieszył się, że wreszcie ktoś 
przyszedł naprawić zepsute kaloryfery. To prawda, wygląd potrafi mylić, i tak 
właśnie było w przypadku Radka. Ale pod Jego hipisowską powłoką krył się 
niezmiennie żywy umysł, któremu towarzyszyła dociekliwość i poznawcza 
pasja, życzliwość dla ludzi i niechęć dla nonsensów otaczającej nas rzeczy-
wistości, które szybko wyłapywał i bezlitośnie krytykował. Nie znosił biuro-
kratycznej głupoty, którą piętnował przy każdej możliwej okazji. Nie było dla 
Niego świętości, ani niepodważalnych, zwłaszcza formalnych autorytetów. 
Był wrogiem konwencjonalności i schematyzmu. Pewnie dlatego uwielbiali 
Go studenci. Na Jego szacunek trzeba było sobie zasłużyć i nie wszystkim się 
to udawało, choć tak wielu się o to starało. 

Oryginalność Radka wynikała także z Jego zainteresowań nauko-
wych, które zawsze wychodziły poza profil badawczy Zakładu. Śmiertelnie 
nudziły Go rozważania o normatywnych aspektach instytucji i systemów poli-
tycznych, mimo że z Zakładem Systemów Politycznych związał swe zawo-
dowe losy. Nie chciał i nie umiał spoglądać na rzeczywistość polityczną poprzez 
pryzmat reguł, które mają ją porządkować. Dostrzegał za to fakt, że często tego 
nie czynią. To, dlaczego tak się dzieje, było dla Niego prawdziwym wyzwa-
niem. Odpowiedzi szukał przede wszystkim w kulturowych uwarunkowa-
niach polityki, koncentrując się na tym, czym kierują się ludzie uczestniczący 
w konflikcie politycznym. Inspiracją dla Jego badań była nie tylko literatura 
naukowa i badania terenowe, ale także współczesna proza, muzyka i film, które 
śledził nader uważnie i o których mógł toczyć wielogodzinne dysputy. Był 
Radek tak naprawdę antropologiem polityki, któremu przyszło działać w gronie 
instytucjonalistów. Uważaliśmy to za niezwykle dla nas cenne i wiele od Niego 
się nauczyliśmy. Takiego sposobu myślenia i takiego patrzenia na świat będzie 
nam bardzo brakowało.

Za wszystkie razem spędzone chwile, za niekonwencjonalne dyskusje, 
za celne uwagi, za dobroć i życzliwość, za niewzruszoną pogodę ducha − 
dziękujemy Ci Radku.

      Andrzej Antoszewski

Radosław Solarz
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)
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Abstract:

Poles comparatively low political activity, continued from the first 
competitive parliamentary election in 1991, leads to take a reflection of the 
voters perception of politics and political parties. The article focus on the percep-
tion of political parties in Poland and the Poles’ attitude to politics. Research 
has shown that the political sphere of democratic Poland separates from the 
social life. The activities of political parties, political conflicts and their solu-
tions, are a phenomena that the majority of Poles do not care about. Polish 
political institutions and democratic procedures act in a specific social void. 
Poles political behavior (especially the voters one), in the period of democratic 
system, is characterized by high level of ritualism. This method of adaptation 
of the citizens of Poland to the democratic political system leads to low level 
of trust in political institutions.
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Wprowadzenie

Utrzymująca się, od pierwszych rywalizacyjnych wyborów parlamentarnych 
w 1991 roku, relatywnie niska aktywność polityczna Polaków (średnia 
frekwencja wyborcza z siedmiu elekcji parlamentarnych wynosi 47,6%), 
skłania do podjęcia rozważań na temat sposobu postrzegania przez wyborców 
polityki i partii politycznych. Formułowane w tych obszarach społeczne 
opinie mogą wskazywać na istotne elementy wyjaśniające przyczyny niechęci 
polskiego społeczeństwa do politycznej aktywności. Zakładamy, że uznanie 
przez obywateli działających na forum parlamentu partii politycznych, 


