ACTA

UNIVERSITATIS

LODZIENSIS

FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 5, 2004

L e sze k B ączek, K rystian H e ffne r
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE REZULTATÓW WYBORÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 1990-1995

W artykule został przedstawiony problem zróżnicowania rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990-1995. Praca omawia główne problemy badawcze
i historyczny rozwój geografii wyborczej, historię wyborów w Łodzi oraz zachowania
wyborcze ludności w wybranych gminach województwa łódzkiego

WPROWADZENIE

Badania nad przestrzennymi aspektami zachowań wyborczych ludności
zaczęły się rozwijać w Polsce dopiero w latach 90., gdyż wcześniej ograniczenia
ustrojowe w zasadzie uniemożliwiały ich prowadzenie. Po transformacji
ustrojowej w 1989 roku zainteresowanie tą ważną dyscypliną nauk geograficznych wzrosło. N a świecie zajmowało się nią bardzo intensywnie wielu
badaczy już od początku lat pięćdziesiątych (por. пр. С о х , 1968). Prace
z zakresu problematyki wyborczej publikowane w Polsce, w przeważającej
części za podstawową jednostkę badawczą przyjmowały województwo.
Analizy dokonywane na niższych poziomach, to przede wszystkim szczegółowe
opracowania wyników wyborów, dokonywane dla potrzeb politycznych
przez wiele partii, na poziomie obwodów głosowania. Większość ugrupowań
politycznych analizy zachowań wyborczych wykorzystuje jedynie dla własnych
celów, tak że są najczęściej niedostępne dla innych środowisk.
W latach 1990-1995 dwukrotnie odbyły się w Polsce wybory parlamentarne
i wybory prezydenckie. Ich analizą zajmowali się stosunkowo liczni autorzy
(np. J a ł o w i e c k i , 1990; L i p i ń s k i , 1990; W i a t r , 1993), jednak kwestie
geografii wyborczej poruszano w nich marginalnie.
D okonując analizy przestrzennego zróżnicowania preferencji wyborczych
na terenie tylko jednego województwa, za podstawową jednostkę badawczą
przyjęto gminę. Objęła ona 17 gmin wyborczych woj. łódzkiego, odpowiadających podziałowi administracyjnemu [rys. 1], w tym: sześć gmin miejskich
(Głowno, Konstantynów Łódzki, Łódź, Ozorków, Pabianice, Zgierz), dwie

gminy miejsko-wiejskie (Aleksandrów Łódzki, Stryków) i dziewięć gmin
wiejskich (Andrespol, Brojce, Głowno, Nowosolna, Ozorków, Pabianice,
Parzęczew, Rzgów i Zgierz). Badania nad zmianami preferencji wyborczych
w woj. łódzkim odniesiono do wyników wyborów w kraju, analizując
wybory parlam entarne i prezydenckie z lat: 1990, 1991, 1993 i 1995.
Pominięto wybory z 4 czerwca 1989 r., tzw. „kontraktow e” , które dały
początek transformacji ustroju w Polsce.
W prawdzie region łódzki, charakteryzujący się wysokim poziomem
urbanizacji, nie jest reprezentatywny dla całej Polski, umożliwia jednak
poszukiwanie analogii do innych aglomeracji miejsko-przemysłowych w zakresie zachowań wyborczych, i być może, pozwoli na lepsze zrozumienie
niektórych procesów społecznych.
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie i zmiany preferencji politycznych wśród wyborców z woj. łódzkiego w latach
1990-1995. Kulturę polityczną wyborców mierzono liczbą głosów nieważnych w stosunku do ogólnej liczby biorących czynny udział w głosowaniu, zakładając, że duża liczba głosów nieważnych może świadczyć o słabej znajomości ordynacji wyborczej i zasad obowiązujących przy urnach,
a także o niewielkim wyrobieniu świadomości społecznej i wyborczej.
Aktywność polityczną zanalizowano poprzez badania frekwencji wyborczej. W pracy zanalizowano wyłącznie rozkład przestrzenny zachowań
wyborczych, nie wchodząc w polityczne uwarunkowania osiągniętych wyników.
Podstawową m etodą, jaką przyjęto do badań analitycznych, było optyczne porównanie m ap wyborczych i m ap przestrzennego rozmieszczenia
zjawisk społeczno-ekonomicznych.
W przypadku, gdy poparcie dla danego kandydata lub ugrupowania
sugerowało jakikolwiek związek z charakterystyką społeczno-ekonomiczną,
obliczano współczynnik korelacji Pearsona z uwzględnieniem podziału na
gminy. Badania dotyczące preferencji wyborczych w woj. łódzkim w latach
1990-1995 oparto na danych oficjalnych. Natomiast informacje o wyborach
do Sejmu i Senatu obejmujące frekwencję, kulturę polityczną, rozdział
miejsc w Sejmie i Senacie, zakres poparcia ugrupowań politycznych i ich
kandydatów w latach 1991 i 1993 uzyskano z inform atora Państwowej
Komisji W yborczej1. Wyniki wyborów prezydenckich z 1990 r. opracowano
na podstawie kart do głosowania udostępnionych przez Archiwum Państwowe
w Łodzi. Umożliwiło to przedstawienie statystyczne wyborów prezydenckich
1990 r. w woj. łódzkim, jednak brak kart wyborczych z ponownego głosowania
uniemożliwił przedstawienie wyników z drugiej tury. Rezultaty wyborów
prezydenckich z 1995 r. w obu turach opracowano z wydruku roboczego
1 Wyniki wyborów do Sejmu, Senatu RP z 1991, 1993 r.

Delegatury Komisji Wyborczej w Łodzi. Dane obejmujące strukturę społecznogospodarczą ludności woj. łódzkiego pochodzą z dostępnych m ateriałów
statystycznych WUS w Łodzi i GUS.

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE
I HISTORYCZNY ROZWÓJ GEOGRAFII WYBORCZEJ

T ransform ata, jaka w Polsce nastąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych,
stworzyła warunki dla rozwoju stosunkowo nieznanej w naszym kraju nauki
- geografii wyborczej. Podstawowym warunkiem dla istnienia tej dyscypliny
naukowej są demokratyczne wybory.
W nauce zajmującej się wyborami można wyróżnić dwa główne dylematy.
Pierwszy, dotyczący „kompetencji” , sprowadza się do pytania, kto m a się
zajmować badaniami? Drugi obejmuje samą nazwę tej dyscypliny naukowej.
Geografia wyborcza jest dziedziną interdyscyplinarną, gdyż jej pole badawcze
znajduje się na pograniczu kilku nauk. Zajmują się nią socjologowie,
politolodzy, historycy, a także geografowie. Sama nazwa sugeruje, iż
w studiach nad tą nauką powinni dominować przede wszystkim ci ostatni.
W praktyce to socjolodzy odgrywają znaczącą rolę w publikacji prac
z geografii wyborczej. W Polsce analizy socjologiczne prowadzili m. in.:
T. Żuławski, J. Raciborski, R. M arkowski, J. W iatr, A. Florczyk. W arto
zwrócić uwagę, że większość opracowań dotyczących rezultatów wyborów
porusza zagadnienia związane z „geografią wyborczą” , nawet jeśli nie
zaznacza się tego w tytule pracy. Za zajmowaniem się geografów tą
dyscypliną naukow ą przem awia fakt, iż to oni posiadają umiejętność
przedstawiania analiz zjawisk mających wymiar przestrzenny. Badanie
wyborów, a także zachowań wybierających związane jest z geografią poprzez
system wyborczy, który opiera się na podziale terytorialnym. Wynikiem
głosowania jest wyłonienie reprezentanta danego obszaru. Za najbardziej
uzasadnione m ożna uznać przypisanie geografii wyborczej jako działu do
geografii politycznej. Związek obu tych dyscyplin następuje poprzez typowe
tematy badań, powiązane z decyzjami politycznymi, np. wydzielenie granic
obszarów wyborczych, podział m andatów lub wybór ordynacji wyborczej.
Geografię polityczną traktujem y z kolei jako część geografii społecznoekonomicznej.
Drugim konfliktem dotyczącym interesującej nas dyscypliny naukowej
jest spór o nazwę „geografia wyborcza” . W literaturze krajowej i zagranicznej
m ożna odszukać różne „konkurencyjne” terminy dla określenia omawianej
nauki, i tak np. Geografia polityczna ( F l o r c z y k , Ż u k o w s k i , N a jd r o w s k i , 1989), Geografia wpływów politycznych ( G i e o r g i c a , 1990), aż
wreszcie Geografia wyborcza ( Ż u k o w s k i , 1993). We Francji używane są

dwa sformułowania dla oznaczenia nauki zajmującej się wyborami - geographie
electoral oraz po ukazaniu się pracy pod redakcją Y. L a c o s t e , Geopolitiques
des regions françaises - termin - géopolitique. Redaktor wspomnianej pracy
odrzucił termin „geografia polityczna” , uznając, iż jest on związany tylko
z czysto opisowym potraktowaniem zjawisk politycznych. „Geopolityka”
wedle Y. Lacoste m a być obszerną analizą zjawisk politycznych na danym
terenie, szukającą wspólnych cech między nimi a czynnikami zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi. W jęz. angielskim stosuje się zamiennie geography o f
elections oraz electoral geography dla oznaczenia nauki zajmującej się
wyborami.
Państwa demokratyczne cechuje większościowy charakter podejm owania decyzji politycznych i rządzenia danym krajem. Daje to możliwość jak
„najefektowniejszego” wykorzystania głosów, albo wręcz prowadzić może
do „oficjalnych” manipulacji. Pierwszym takim przypadkiem były wybory
do senatu stanowego Massachusetts, w USA, w 1812 r. Ówczesny gubernator Elbridge Gerry dokonał podziału podlegającego sobie stanu na
okręgi wyborcze według swoich „kryteriów” . Spowodowało to, że jego
kandydaci uzyskali 29 z 49 miejsc, mimo iż otrzymali mniej głosów niż
konkurenci. Kształt jednego z okręgów wyborczych w Massachusetts był
przedziwny, zbliżony do salamandry (gerrymander). Ze względu na wyżej
opisane zdarzenie wszelkiego rodzaju manipulacje przy wytyczaniu okręgów wyborczych określone są jako „gerrymandering". Przytoczona sytuacja mogła zaistnieć z dwóch przyczyn; po pierwsze, gdy obszarom o tej
samej liczbie wyborców, lecz o różnej orientacji względem rządzących
(ustalających obwody) przydzielono różną liczbę mandatów; po drugie,
gdy rozbije się okręgi będące w opozycji i dokona się ich aneksji do
większych, prorządowych. Druga z wymienionych przyczyn „gerrymanderingu” to swoistego rodzaju „neutralizacja” . Analogiczne sytuacje zaobserwować m ożna było na początku lat dziewięćdziesiątych na Litwie,
gdzie chciano okręgi zamieszkałe przez Polaków podzielić i dołączyć do
innych, z mniejszą liczebnością naszych rodaków. Praktyki „oficjalnych”
manipulacji wyborczych były zauważalne także w starszych, zachodnich
demokracjach. Wielka Brytania jeszcze do początku lat siedemdziesiątych
prowadziła tzw. „neutralizację” w stosunku do mniejszości katolickiej
w Irlandii Północnej.
Na zaniechanie wspomnianych praktyk mógł mieć wpływ rozwój geografii
wyborczej, która początkowo badała granice wyborcze, a także skutki, jakie
postawały przy zmianach tych granic. W geografii wyborczej można wyróżnić
badania opisowe oraz analizę przestrzennych rozkładów wyników głosowania,
czyli wyników zachowania wybierających. Jednym z pierwszych, który
próbował wyjaśnić regionalne zróżnicowanie preferencji wyborczych, był
Francuz S i e g f r i e d (1949), uważany za prekursora klasycznej geografii

wyborczej. Opublikował on pracę pt. Geographie Electorale de l ’Ardeche
sous la Ille Republique, analizującą przestrzenny układ wyników wyborów
w latach 1871-1940 we francuskim departam encie Ardeche. Próbow ał
powiązać preferencje wyborcze z fizyczno-geograficznymi uwarunkowaniam i
terenu. Wychodząc od budowy geologicznej, jej zróżnicowania, pokazał
związek z aktywnością gospodarczą na omawianym obszarze. Siegfried był
krytykowany za - jak to uważano - uproszczony sposób rozumowania oraz
za przedstawienie problemu pracy w silnym związku z „determinizmem
geograficznym” . Wręcz szydzono ze stwierdzenia o „granitowych głosach
na prawicę i głosach gleb wapiennych na lewicę” . Mimo bardzo dużego
związku owej pracy z „determinizmem geograficznym” , był to kolejny krok
w rozwoju geografii wyborczej.
Przykładem opracow ania zajmującego się rozmieszczeniem wyników
procesów wyborczych jest praca R o b e r t s a i R u m a g e ’ a (1965), zajmująca
się badaniem oddanych głosów na lewicę w czasie wyborów powszechnych
w Wielkiej Brytanii w 1951 r. Zastosowana analiza regresji wielokrotnej
pozwoliła na opracowanie modelu poparcia dla lewicy, na poziomie wyjaśnienia 81%. Z badań tych wynikało, iż poparcie dla lewicy wzrastało wraz
ze zbliżaniem się do obszarów wydobycia węgla, z obniżaniem się statusu
społecznego, a malało wraz ze wzrostem wykształcenia, udziałem kobiet
w społeczeństwie.
Także w 1965 r. ukazała się publikacja Lewisa zajmująca się przesunięciem sympatii politycznych wyborców murzyńskich w stanie Michigan
w latach 1932-1962 w stronę Partii Demokratycznej. Opracowanie to za
podstawę badań przestrzenno-strukturalnych przyjęło obraz kartograficzny
rozmieszczenia wyników głosowania. Następnym badaniem, które zostanie
przybliżone z zakresu geografii wyborczej, było opracow anie C o x a
(1968). Zajmowało się ono przestrzennym rozkładem głosowania w strefie
podmiejskiej Londynu w wyborach 1951 r. A utor badał zależności między
typami przedmieść a zachowaniem się głosujących. Przyjął, iż mieszkańcy
ze strefy podmiejskiej to konserwatyści. Posługując się m etodą analizy
czynnikowej zredukował 21 zmiennych społeczno-ekonomicznych do czterech najistotniejszych wymiarów: społecznego, podm iejskiego, struktury
wieku, dojazdów do pracy. Owe cztery wymiary uznał za przyczyny
dwóch zjawisk: poparcia ugrupowania konserwatywnego oraz frekwencji
w wyborach.
S. Rokkan podejmował w swoich licznych pracach próby teoretycznej
integracji studiów z geografii wyborczej. Uważał on, że partie polityczne są
ważniejsze niż sami kandydaci, jeśli potrafią się uporać z bieżącymi problemami społecznymi. Skłaniał się on, ku przekonaniu, iż analiza historyczna
ewolucji systemu politycznego danego państwa może pomóc w zrozumieniu
jego istoty. Szczegółowe badania wyborcze w Norwegii, w długich seriach

czasowych, prowadził R o k k a n
i V a l e n (1970). Wskazali oni, że
frekwencja wyborcza spada w momencie, gdy nowa grupa obywateli uzyskuje
prawo głosu (np. w Norwegii wszyscy dorośli mężczyźni uzyskali je w 1900,
a kobiety w 1915 r.). Podobna sytuacja m a miejsce, gdy do obszaru
mającego dłuższy czas prawo do głosowania włączymy nowy teren, nie
wykazujący tradycji demokratycznych. N atom iast B u r g h a r d t (1964)
przedstawił w swojej pracy problem atykę dotyczącą mobilizacji peryferii.
W skazał na zmiany wyborcze w przyłączonym do Austrii po I wojnie
światowej Burgenlandzie, wchodzącym wcześniej w skład Węgier. Po aneksji,
z konieczności partie i kandydaci w wyborach pochodzili przede wszystkim
z Austrii. W pierwszych wyborach oczekiwano zwycięstwa chadeków - najsilniejszej partii w Austrii na terenach wiejskich. Zdumiewający był fakt, iż
największe poparcie otrzymała w przedmiotowej prowincji partia socjalistyczna
39%, zaś chadecy 31%, a partia chłopska 15%. Przyczyn w porażce
chadeków upatrywano w braku lokalnego aparatu tegoż ugrupowania. Po
wybudowaniu linii kolejowej i dróg, w momencie gdy prowincja Burgeland
zbliżyła się „do rdzenia” , zwiększyła się rola chadeków.
W Polsce geografia wyborcza to m łoda dyscyplina naukowa i słabo
rozwinięta, z przyczyn oczywistych w latach 1950-1989 wyniki były trudne
do interpretacji (99,6-99,8%). Pierwsze duże opracowanie z zakresu interesującej nas dyscypliny powstało pod redakcją J. Paryska. Autorzy zanalizowali wybory prezydenckie z 1990 r. w układzie wojewódzkim, biorąc za
podstaw ę oficjalne wyniki oraz stosując do ich przetworzenia metody
statystyczne. Chcieli, by ich praca była postrzegana jako pierwsza próba
nakreślenia politycznej m apy Polski. Niestety, m ało stabilna i słabo ukształtowana scena polityczna utrudniała realizację tego celu. Kolejną publikacją
zawierającą wyniki badań z zakresu geografii wyborczej była praca Churskiego (1991), dotycząca przestrzennego zróżnicowania wyników wyborów
do Sejmu w 1991 r. Następne dwie prace powstały pod redakcją G e b e t h n e r a . Pierwsza Wybory '91, a polska scena polityczna (1992), druga Polska
scena polityczna a wybory (1993). Mimo geograficznego charakteru w przytoczonych tu publikacjach zauważamy stosunkowo liczne analizy o charakterze socjologicznym, m. in. takich autorów ja k J. Raciborski czy
R. Markowski.
Także pod kierownictwem G e b e t h n e r a (1995) powstała praca Wybory
parlamentarne 1991 i 1993, a polska scena polityczna. Publikacja ta przedstawia
analizy porównawcze wyborów z 1991 i 1993 r. (wcześniejszych, przyśpieszonych). Ponadto autor zajmuje się dynamiką zmian zachowań wybierających, a także zwraca uwagę na różnice, jakie powstają przy zastosowaniu
różnych systemów wyborczych.

HISTORIA WYBORÓW W ŁODZI

Podjęte rozważania ograniczają się do obszaru m iasta Łodzi. Wybory do
Sejmu Ustawodawczego w 1919 r.2, a następnie głosowanie do Rady
Miejskiej w 1919 roku uwidoczniły konsolidację lewicy. Polska Partia
Socjalistyczna zyskiwała zwolenników.
I tak, 28 stycznia 1918 r. na PPS głosowało w Łodzi 32 748 ludności
polskiej, czyli 36,1% z ogółu Polaków, zaś już w wyborach do Rady
Miejskiej, 23 lutego 1919 r., na wspomniane wyżej ugrupowanie głosowało
40 949 ludności polskiej, czyli 46,6% Polaków.
T ak wysokie poparcie PPS tłumaczył E. R o s s e t (1927) następująco:
„Z a czasów niewoli Polska Partia Socjalistyczna toczyła niezm ordowaną
walkę z caratem w imię niepodległości Polski i te wysiłki nie mogły być
zapomniane przez społeczeństwo. W chwili, gdy naród odzyskał niepodległość, wzmogły się uczucia sentymentu dla partii, która wydała wielki
zastęp bojowników o wolność [...] Program socjalistyczny, głoszący hasło
pokoju, zdawał się najlepiej zabezpieczać panowanie idei współżycia pokojowego i dlatego pociągał masy, znękane długotrwałą wojną” . Po okresie
wielkiego zaufania, jakim obdarzyła ludność polska m iasta Łodzi, PPS
(okres powojenny), w wyborach do Sejmu z 5 listopada 1922 r. partia ta
straciła na poparciu. Uzyskała 19 296 głosów, czyli 15,0% głosujących
Polaków.
Z kolei stratę elektoratu przez PPS R o s s e t (1927) tłumaczy w innym
miejscu: „Najistotniejszym bodaj czynnikiem utraty przez PPS popularności
na gruncie łódzkim był fakt sprawowania przez tę partię rządów miejskich
[...] w okresie inflacji i stale wzrastającej drożyzny [...] Ustosunkowaniu się
sił partyj robotniczych na niekorzyść Polskiej Partii Socjalistycznej sprzyjał
także w znacznej mierze przypływ do Łodzi mieszkańców wsi” . Koniec lat
dwudziestych charakteryzuje się ponownym wzrostem elektoratu PSL wśród
ludności polskiej m. Łodzi. W wyborach do Sejmu z 4 m arca 1928 r. partia
ta otrzymała poparcie 74 170 osób, czyli 28,14% ogółu Polaków w Łodzi.
Narodowy Związek Robotniczy to druga partia, która cieszyła się
znacznym powodzeniem wśród ludności polskiej w Łodzi. Elektorat tego
ugrupowania w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. w Łodzi
wynosił 35 088 Polaków, czyli 38,6%. W późniejszych wyborach do Rady
Miejskiej, z 23 lutego 1919 r., Narodowy Związek Robotniczy stracił na
poparciu, choć i tak można mówić o wysokim wyniku 27 750, czyli 31,6%
ludności polskiej.
Elektorat tej partii wywodził się głównie ze społeczności robotniczej
i inteligencji pracującej. W wyborach do Sejmu z 1922 r. dawny Narodowy
1 Wyznaczył je Naczelnik J. Piłsudski dekretem z dnia 28.11.1918 r. na dzień 28.01.1919 r.

Związek Robotniczy, występujący w tych wyborach pod szyldem Narodowej
Partii Robotniczej, uzyskał poparcie 43 691 Polaków, czyli 33,90%.
Dominującą rolę wśród klasy robotniczej ludności polskiej w latach
dwudziestych dwudziestego wieku odgrywał początkowo NZR, a później
NPR. W wyborach z 1928 r. można zauważyć bardzo duży spadek popularności tej partii, na którą w Łodzi głosowały tylko 692 osoby, czyli 0,3%
Polaków. Tendencja do ubywania sympatyków NZR, a później N PR była
zauważalna w wyborach 1922 r. w stosunku do roku 1919, lecz osiągnęła
ona apogeum w wyborach z 1928 r.
Na początku lat dwudziestych zauważalny był w Łodzi wzrost popularności
skrajnej lewicy, czego dowodem było złożenie ponad 14 tys., czyli 6,3%
głosów ludności polskiej, na listę Komunistycznego Związku Proletariatu
Miast i Wsi w wyborach do Sejmu w 1922 r. W stosunku do ogólnej liczby
głosów, złożonych na listy robotnicze, głosy komunistyczne stanowiły
10,9%. W następnych wyborach do Sejmu, w 1928 r. zauważalny był
prawie dwukrotny wzrost poparcia do skrajnej lewicy, Zjednoczenie Robotnicze
uzyskało 49 230 głosów Polaków, czyli 18,7%.
W wyborach do Sejmu z 1922 r. zwyciężyła Chrześcijańska Jedność
Narodowa, na którą głosowały 62 452 osoby narodowości polskiej, czyli
48,4%. Chrześcijańska Jedność N arodow a stanowiła zespół ugrupowań
i organizacji, stojących na gruncie narodowym. Siły ugrupowań narodowych
na początku lat dwudziestych były znaczne, lecz nie odgrywały pierwszoplanowych ról w życiu politycznym m iasta Łodzi. W wyborach do Sejmu
Ustawodawczego z 1919 r. Zjednoczenie Narodow e uzyskało poparcie
19 055 Polaków, czyli 21,0%. M ożna wysunąć wniosek, iż lata dwudzieste
sprzyjały rozwijaniu się ugrupowań skrajnych. Z jednej strony rozszerzała
się i utrwalała prawica, z drugiej zaś wzrastała w siłę skrajna lewica. Nową
siłą polityczną, która pojawiła się w wyborach z 1928 r. w Łodzi i odegrała
znaczną rolę, był Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Form acja ta,
wywodząca się z ugrupowań prawicowych, zyskała poparcie 44 931 osób
narodowości polskiej, czyli 17,05%.
W wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 1919 r. mniejszości narodowe
zamieszkujące terytorium Łodzi występowały osobno. Przedstawimy tutaj
dwie znaczące mniejszości z obszaru Łodzi: Żydów i Niemców.
Według spisu z 30 września 1921 r. w Łodzi mieszkało ok. 7% ludności
deklarującej przynależność do narodowości niemieckiej. Wyborcy niemieccy
charakteryzowali się silnym poczuciem jedności narodowej. W wyborach
z 1919 r. wystąpili pod nazwą Zjednoczenie Niemców-Wyborców, uzyskując
18 251 głosów, co stanowiło 11,8% ogółu głosujących na wszystkie listy
w Łodzi.
Około 30% mieszkańców Łodzi było pochodzenia żydowskiego. N a listy
żydowskie w 1919 r. głosowało 45 046 osób, czyli 29,2% z ogółu głosujących.

Żydzi w odróżnieniu od Niemców wystawili w 1919 r. kilka komitetów,
z których największe poparcie otrzymały: Żydowski Centralny Kom itet
Wyborczy (36,1% ludności żydowskiej), oraz Żydzi-Ortodoksi (28,35%).
Przed wyborami do Sejmu w 1922 r. powstał Blok Mniejszości N arodowych. W skład tej formacji weszli: Niemcy, Żydzi i inne narodowości, które występowały w mniejszej liczebności na terenie Łodzi. Blok
miał na celu zwiększenie reprezentacji parlamentarnej mniejszości narodowych. W 1922 r. zyskał on poparcie 60 117 osób, czyli 13% ogółu
głosujących w Łodzi. W wyborach z 4 m arca 1928 r. na Blok M niejszości Narodowych głosowało 31 921 osób, czyli około 12% ogółu głosujących.
W śród warstw robotniczych w latach dwudziestych zyskiwały na sile
prądy skrajne, głoszące potrzebę radykalnego przewrotu w dziedzinie stosunków gospodarczych i społecznych. Na tym tle mógł się dokonywać rozwój
wpływów komunistycznych.

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ ZACHOWAŃ WYBORCZYCH
W LATACH 1990-1995

W pracy sporządzono analizę zachowań wyborczych w woj. łódzkim
w latach 1990-1995. Nie licząc elekcji „Sejmu kontraktowego” z czerwca
1989 r., zbadano wszystkie odbywające się od początku okresu transformacji
wybory: prezydenckie (1990, 1995) i parlam entarne (1991, 1993). Nie
zajmowano się wyborami samorządowymi. Zauważono, że zachow ania
wyborcze charakteryzują się trwałymi (utrzymującymi się latami) tendencjami
i podziałami, które wydają się mieć głęboko zakorzenione uwarunkowania.
Z drugiej strony można uzasadnić tezę, iż w ostatnich latach (1990-1995)
dokonywały się zmiany w układzie politycznym i w preferencjach wyborczych
w woj. łódzkim. W tym czasie m apa przedstawiająca odsetek głosujących
w regionie łódzkim ulegała pewnym zmianom. M ożna skłonić się do
stwierdzenia, iż od 1991 r. wysoką frekwencją charakteryzują się miasta:
Łódź, Zgierz* Pabianice, Ozorków, a także gm. Pabianice. Wśród obszarów,
które określają się niskim odsetkiem głosujących, należałoby wymienić
przede wszystkim Nowosolną.
W pierwszych powszechnych, wolnych wyborach (prezydenckich z 1990 r.)
zanotowano wysoką frekwencję sięgającą 60%, woj. łódzkie 58,76% (obszary
o najwyższej liczbie głosujących: Głowno, Pabianice, Ozorków, gm. Zgierz),
dla porównania w Polsce 60,63%. Elekcja Parlamentu w 1991 r., podczas
której odnotowano rosnące zmęczenie społeczne, apatię i bierność wobec
spraw publicznych coraz większej części społeczeństwa, charakteryzowała się
niskim odsetkiem głosujących: woj. łódzkie 43,3% (obszary o najwyższej

frekwencji: Łódź, Zgierz, Pabianice, Ozorków, gmina Zgierz i Rzgów),
Polska 43,2%. W roku 1993 frekwencja była również niska: woj. łódzkie
53,5% (obszary o najwyższej liczbie głosujących: Łódź, Zgierz, Pabianice,
Ozorków, gm. Pabianice, gm. Ozorków), kraj 52,13%, niższa niż w pierwszych
omawianych wyborach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż była ona jednak
wyższa w stosunku do liczby głosujących sprzed dwóch lat.
Kolejne wybory, z 1995 r., charakteryzowały się najwyższą frekwencją:
pierwsza tura woj. łódzkie 66,91% (obszary o najwyższej liczbie głosujących:
Łódź, Zgierz, Pabianice, Ozorków, Rzgów, Andrespol), kraj 64,7%, zaś
druga tura: woj. łódzkie 70,10% (obszary o najwyższej liczbie głosujących:
Łódź, Zgierz, Pabianice, Rzgów, gm. Pabianice, Andrespol, Ozorków),
Polska 68,23%. Dowodzi to, że społeczność regionalna woj. łódzkiego
stawała się coraz bardziej aktywna politycznie, angażując się w sprawy
publiczne.
Odnosząc się do jednej ze stawianych w pracy hipotez należy stwierdzić,
iż woj. łódzkie charakteryzuje się elektoratem aktywnym politycznie. Począwszy
od drugich wyborów om awianych w pracy (parlam entarne z 1991 r.)
frekwencja (43,3%) przekraczała średnią dla Polski (43.2%). Podczas elekcji
Sejmu i Senatu w 1991 r. różnica w odsetku głosujących, na korzyść
om awianego obszaru, nie była duża i wynosiła 0,1%. W następnych
wyborach parlamentarnych, w 1993 r. wynosiła już 1,37% (tab. 20). Najwyższą
różnicę pomiędzy frekwencją w woj. łódzkim i w Polsce odnotow ano
5 listopada 1995 r., podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, 2,21%
(tab. 27). Świadczy to o rosnącej aktywności i chęci oddziaływania na życie
polityczne regionu i kraju.
Następną kwestią była hipoteza o wysokiej kulturze politycznej wyborców w woj. łódzkim. Badano ją poprzez analizę głosów nieważnych.
Okazało się, że jest prawdziwa i w pełni uzasadniona teza o politycznym
wyrobieniu się wyborców. Począwszy od 1990 r. m ożna mówić o wysokiej
kulturze politycznej wyborców w woj. łódzkim. W latach tych odsetek
głosów nieważnych był tu znacznie niższy niż w kraju. Odpowiednio o:
1990 - 0,38%; 1991, Sejm - 1,80%; 1991, Senat - 1,40%; 1993, Sejm
- 1,30%; 1993, Senat - 0,70%; 1995 pierwsza tura - 0,57%. Wyższy
odsetek głosów nieważnych w woj. łódzkim w odniesieniu do Polski
zanotow ano jedynie podczas drugiej tury wyborów prezydenckich
w 1995 r. (o 0,03%). Mógł tu ujawnić się wpływ faktu, iż zdeklarowani
wyborcy Unii Wolności oddając głosy nieważne chcieli zamanifestować
swoją dezaprobatę dla innych kandydatów biorących udział w ponownym
głosowaniu.
Analizując mapę kultury politycznej w latach 1990-1995 m ożna wywnioskować, iż stosunkowo wysoki odsetek głosów nieważnych (niska
kultura polityczna) charakteryzuje gminy: Głowno, Parzęczew, Ozorków

i Nowosolna, natomiast niski (wysoka kultura polityczna): Łódź, Zgierz
i Pabianice. Reasumując m ożna stwierdzić, iż woj. łódzkie pod względem
kultury politycznej wyborców przedstawia się korzystniej niż inne części Polski.
Z perspektywy ostatnich wyborów prezydenckich można stwierdzić, iż
w latach 1990-1995 doszło do poważnych zmian w preferencjach politycznych.
W pierwszym głosowaniu (pierwsza tura) zwyciężył aż w 16 gminach Lech
Wałęsa (43,57%), przy bardzo wysokim poparciu na południu rejonu oraz
w gminie Zgierz. Za przedstawicielem UD (Tadeusz Mazowiecki) opowiedziało
się 19,66% wyborców, głównie o wyższym wykształceniu (współczynnik korelacji r = 0,94). K andydata SLD (Włodzimierz Cimoszewicz) poparło 11,15%
ludności, głównie z wykształceniem średnim (współczynnik korelacji r = 0,82).
Kandydat utożsamiany z ugrupowaniem chłopskim (Roman Bartoszcze) zdołał
uzyskać poparcie 2,06%, nie głosowała na niego przede wszystkim ludność
z wykształceniem wyższym (współczynnik korelacji r = -0,66).
W wyborach parlam entarnych w 1991 roku zauważalne były zmiany
w stosunku do odbywających się rok wcześniej. Elekcja Sejmu wskazała na
rosnące poparcie dla lewicy, za SLD opowiedziało się 17,7%, ugrupowanie
to zwyciężyło w trzech gminach (Łódź, Zgierz, Ozorków), przy wysokim
odsetku głosujących na pozostałych obszarach miejskich.
Negatywnie do lewicy nastawiona była ludność z wykształceniem podstawowym (współczynnik korelacji r = -0,85). Drugie pod względem poparcia
ugrupowanie - UD - uzyskało 15,4%. Nie zwyciężając w żadnej gminie,
uzyskało stosunkowo wysokie poparcie na obszarach miejskich (Łódź,
Zgierz, Pabianice, Głowno). Głosujący na Unię utożsamiani byli z elektoratem
o wykształceniu średnim (współczynnik korelacji r = 0,83). Negatywnie na
poparcie dla tejże partii wpływała ludność bez wykształcenia (współczynnik
korelacji r = -0,83). Podzielone partie prawicowe w wyborach 1991 r. nie
zdołały zyskać takiego poparcia, jak rok wcześniej zanotował Lech Wałęsa.
Na W AK głosowało 14,2% wyborców, koalicja ta zwyciężyła na południu
województwa łódzkiego (Pabianice, gm. Pabianice, Rzgów, Andrespol,
Konstantynów Łódzki). Na kolejne ugrupowanie prawicowe - РОС - oddało
swój głos 7,2% wyborców. Partia ta zwyciężyła w gm. Zgierz i w Parzęczewie.
Wzrosło poparcie dla ugrupowania chłopskiego (PSL-SP) z 2,06% w 1990 r.
do 3,2% w roku 1991. Na obszarach wiejskich partia ta uzyskała korzystne
rezultaty. Zwyciężyła na wschodzie (Brojce, gm. Głowno, Nowosolna,
Stryków) oraz w północno-zachodniej części województwa (gm. Ozorków,
Aleksandrów Łódzki). W wyborach senackich zwyciężyli: kandydat niezależny
- 29,3% (Janusz Baranowski) oraz przedstawiciel W AK - 24,4% (Waldemar
Bohdanowicz).
Następne, przyśpieszone wybory parlamentarne z 1993 r. wskazały na
wzrost poparcia dla partii lewicowych. Na SLD głosowało 26,6%. Form acja
ta w wyborach 1993 r. powiększyła swój elektorat o około 50%. Partia

SLD zwyciężyła aż w ośmiu gminach woj. łódzkiego (Łódź, Zgierz, Ozorków, Głowno, Pabianice, K onstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki,
Andrespol), poza tym uzyskała bardzo duże poparcie w Parzęczewie.
Negatywnie na poparcie lewicy socjaldemokratycznej oddziaływała ludność
z wykształceniem podstawowym (współczynnik korelacji r = -0,89). SLD
charakteryzowało się stałym elektoratem. Głosujący w wyborach 1991 r. na
tę formację, opowiadali się za nią także dwa lata później (współczynnik
korelacji r = 0,97). Drugim ugrupowaniem pod względem poparcia dla niej
była U D (12,1%), tak jak i dwa lata wcześniej nie zwyciężyła w żadnej
gminie, ale uzyskała wysokie poparcie na obszarach miejskich. Elektorat
Unii, podobnie jak w 1991 r., kojarzony był z wyborcami o wykształceniu
średnim (współczynnik korelacji r = 0,93), wyższym (współczynnik korelacji
r = 0,89).
Nowo powstałym ugrupowaniem, odwołującym się do tych samych
wyborców, jak w przypadku UD, była UP, określająca się jako „nowa
lewica” . Głosowało na nią 11,0%, zyskała ona wysokie poparcie w gminach
miejskich województwa (Łódź, Zgierz, Pabianice, Głowno, Ozorków, K onstantynów Łódzki), a poza tym w Aleksandrowie Łódzkim. Z partii prawicowych wyznaczony przez Sejm pierwszej kadencji próg zdołał przekroczyć
jedynie BBWR (5,1%), na który głosowało centrum i południe przedmiotowego obszaru. Za koalicją „Ojczyzna” - formacją prawicową, która
nie m iała swojej reprezentacji w Sejmie drugiej kadencji, opowiedziało się
tradycyjnie południe woj. łódzkiego. Kolejne ugrupowanie utożsam iane
z prawicą - PC - zdołało zwyciężyć, podobnie jak dwa lata wcześniej jego
poprzedniczka - РОС, w gm. Zgierz.
Ugrupowaniem, które zanotowało wysoki wzrost swojej popularności,
z 3,2% (1991) do 5,4% (1993), był PSL. Podobnie jak w wyborach sprzed
dwóch lat, partia chłopska zwyciężyła na wschodzie i północnym zachodzie,
a także na południu woj. łódzkiego (Rzgów, gm. Pabianice). Elektorat PSL
utożsam iany był ze społeczeństwem o wykształceniu podstawowym (współczynnik korelacji r = 0,76).
Sukces, jaki odniosły ugrupowania lewicowe podczas głosowania do
pierwszej Izby Parlamentu, znalazł potwierdzenie przy wyborze Senatu.
Z województwa łódzkiego w drugiej Izbie Parlamentu drugiej kadencji
znalazła się przedstawicielka UP - Zofia Janowska z poparciem 30,2% oraz
kandydat SLD Paweł Jankiewicz, na którego głosowało 22,7%.
W wyborach prezydenckich 1995 r. liczyło się przede wszystkim dwóch
kandydatów: Aleksander Kwaśniewski (SLD) i Lech Wałęsa (NSZZ „Solidarność”). Pierwszego z nich w pierwszej turze poparło 36,8%, zwyciężył
w centrum (Łódź, Zgierz), na północnym wschodzie (Stryków, Głowno)
oraz na zachodzie przedmiotowego obszaru (Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Parzęczew, Ozorków, gm. Ozorków).

Na Lecha Wałęsę głosowało 5 listopada 1995 roku 31,8% wyborców,
zdołał odnieść sukces na południu województwa (Pabianice, gm. Pabianice,
Rzgów, Brojce, Andrespol, Nowosolna), a także w gm. Zgierz. Druga
tura przyniosła nieznaczne zwycięstwo Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (SLD)
- 52,29%. Poza gminami, w których zwyciężył przedstawiciel lewicy,
należy wymienić gm. Ozorków i Nowosolną, gdzie nieznaczną różnicą
przegrał Lech Wałęsa, uzyskując 47,71%. W ponownym głosowaniu nie
odniósł zwycięstwa w jednej gminie, w której 5 listopada zanotował sukces
(Nowosolna).

ZAKOŃCZENIE

Ponowne głosowanie odbywające się 19 listopada 1995 r., tak jak
i wcześniejsze z 5 listopada 1995 r., doprowadziło do konkluzji, iż społeczeństwo regionu łódzkiego uległo bardzo znaczącej polaryzacji. W wyborach
liczyli się dwaj kandydaci utożsamiani z ugrupowaniami o przeciwnych
orientacjach politycznych.
Generalnie przestrzenny układ preferencji wyborczych w woj. łódzkim
m a dychotomiczny charakter. Gminy, w których partie i kandydaci prawicowi otrzymywali wysokie poparcie, to przede wszystkim południowa
część dawnego województwa (Pabianice, gm. Pabianice, Rzgów, Andrespol) oraz gm. Zgierz. Dużą liczbę głosujących na SLD i przedstawicieli
tegoż ugrupowania odnotowywano: w centrum (Łódź, Zgierz, K onstantynów Łódzki) oraz na północy (Głowno, Ozorków, Parzęczew). Mieszkańcy gmin wiejskich na wschodzie i zachodzie wysokim poparciem obdarzali partię chłopską. Z kolei liczące się ugrupowania, tj. UD (UW),
UP i ich kandydaci, stosunkowo liczne głosy uzyskiwali przede wszystkim
na obszarach miejskich.
Analiza wyborów w woj. łódzkim w latach 1990-1995 wskazuje, że
wyborcy z tego regionu przenieśli swoje głosy z kandydatów i ugrupowań
utożsamianych z prawicą ku partiom i przedstawicielom lewicy.
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L e sze k B ą cze k , K rystian H effner
SPATIAL DIVERSIFICATION OF ELECTION RESULTS
IN THE ŁÓDŻ VOIVODSHIP IN 1990-1995

The paper presents spatial diversification o f election results in the Łódź voivodship in
1990-1995. The study discusses main research problems and development of electoral geography,
history o f elections in Łódź and electoral behaviour of inhabitants o f some selected communes
in the Łódź voivodship.

