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„To dobry i szczęśliwy dzień. Wszyscy to czujemy, że jesteśmy bliżej
realizacji polskich marzeń o bliskim kontakcie ze światem
zachodnim.(…) Warto pamiętać, że przekraczamy w ten sposób bariery
kompleksów i niemożności, które ciążyły nam przez tyle lat. (…) To
sukces całej Polski. Całej Polsce dziękuję i gratuluję. Trzeba pamiętać, że
jesteśmy tylko ogniwem w łańcuchu polskich marzeń, dokonań i
sukcesów. A sprawy polskie idą w dobrą stronę. Tu widać nawet, że nie
tylko idą, ale coraz lepiej jadą” – prezydent Bronisław Komorowski podczas otwarcia odcinka autostrady A2

między Nowym Tomyślem a Świeckiem, Trzciel, 30 listopada 2011 r.



KONTEKSTY
WYBORY:

1. Parlamentarne

• 2007: 21 października 2007. Wygrywa PO. Po wyborach wchodzi w koalicję z PSL. Premierem zostaje Donald Tusk. Minister infrastruktury: Cezary 
Grabarczyk (PO) 

• 2011: 9 października 2011. Zakończyły się zwycięstwem PO. Po raz pierwszy od 1989 roku partia sprawująca władzę wygrała kolejne wybory. Po 
wyborach odnowiona została koalicja PO-PSL. Na stanowisku prezesa rady ministrów pozostał Donald Tusk (zastąpiony 22 września 2014 przez Ewę 
Kopacz). Kwestia Ministerstwa się komplikuje. Po wyborach likwidacja Ministerstwa Infrastruktury. Utworzone zostaje Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 – Sławomir Nowak (PO). Następnie zastępuje je Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju:    27 listopada 2013 – 22 września 2014 – Elżbieta Bieńkowska (PO), 22 września 2014 – 16 listopada 2015 – Maria Wasiak. Ta 
ostatnia zmiana związana jest ze zmianą premiera.

• 2015: 25 października 2015. Zakończyły się zwycięstwem PiS. Po raz pierwszy od 1989 roku zwycięski komitet wyborczy zdobył większość sejmową 
umożliwiającą sformowanie samodzielnego rządu. Premierem zostaje Beata Szydło (do grudnia 2017 r.). Następnie Mateusz Morawiecki. Po wyborach 
powstaje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa:16 listopada 2015 - 22 stycznia 2018 – Andrzej Adamczyk (PiS). Następnie Ministerstwo 
Infrastruktury: 22 stycznia 2018 – Andrzej Adamczyk.

• 2019: 13 października 2019 (w procesie)

2. Prezydenckie

• 2005: Lech Kaczyński

• 2010: Bronisław Komorowski

• 2015: Andrzej Duda

3. Samorządowe

• 2006: listopad. PSL, PIS, PO

• 2010: listopad-grudzień. PO-PSL

• 2014: listopad. PO-PSL

• 2018: październik. PIS, KO-PSL



„Droga jest sposobem dochodzenia do celu, łączności między ludźmi (…) Rozwój dróg 
zawsze powodował zmiany cywilizacyjne (…) Te zmiany obejmowały także Polskę, 
ponieważ sieć szlaków komunikacyjnych przecinała nasz kraj, który zwykle znajdował się 
w ich środku. Polska od zawsze leży w centrum Europy.”

„Zmiany ustrojowe i przeobrażenia gospodarcze doprowadziły do zmian w polityce 
transportowej. Zakładano, że problemy drogownictwa rozwiąże niewidzialna ręka wolnego 
rynku.” 

„Rozbudowa infrastruktury drogowej nabrała znacznego tempa po wejściu naszego kraju 
do UE. Z Brukseli zaczął płynąć do nas szeroki strumień pieniędzy na wyrównywanie 
różnic w drogownictwie między Polską a „starą” Europą. Dodatkową motywacją stało się 
przyznanie Polsce, wraz z Ukrainą, organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 
roku. (…) Polska, tak jak przed wiekami, jest znów w centrum sieci drogowych Europy, na 
zbiegu szlaków podróży mieszkańców naszego kontynentu.” 

(G. Pawlak, A. Wójtowicz (red.) (2009), Szlaki, trakty, autostrady. 190 lat centralnej administracji drogowej, Warszawa: GDDKiA.)



Narracje polityczne, przykłady:

• 2007: . "Dobre drogi (…) to jest dzisiaj prawdziwy wymiar 
nowoczesnego patriotyzmu, kto tego nie rozumie, niech się nie 
zabiera do rządzenia" 

• 2008: „schetynówki” 

• 2011: „Polska miała być w budowie, a mamy Polskę w remoncie ”

• 2016: ”Autostrady w Polsce nie są dla Polaków, ale dla Niemców i 
Rosjan”; „Mówimy o innej wizji Polski!” 

• 2018:  „Pamiętacie jak nasi poprzednicy mówili, że budujemy nie 
politykę tylko drogi i mosty? Nie było ani dróg, ani mostów (…) 
Żeby nie być gołosłownym powiem tak, nasi poprzednicy przez 
osiem lat wydali pięć miliardów złotych na drogi lokalne, czyli 
tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku”.

+++ wybory samorządowe; „układ radomski”, „pisówki”/NPPDL vs 
FDS

• 2019: konwencje wyborcze i programowe PiS-u 







CELEBRACJE-INSPIRACJE



Kandydat na prezydenta miasta Patryk Jaki i pisowscy oficjele 'wbijają pierwszą łopatę' na dawno rozpoczętej budowie trasy A2. Węzeł Konik k/ Warszawy, 5 września 2018 (Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja 

Gazeta)



Sady Dolne, S3, 25.08.18, fot. W. Janiak Otwarcie Drogi Ekspresowej S3 Legnica – Bolków, 15.10.18, fot. P. Krzyżanowski 

Teren budowy drogi ekspresowej S3 w okolicy przyszłego węzła Bolków (Sady Dolne), 2018 r. 



Wbicie łopaty na budowie przekopu Mierzei Wiślanej to tak naprawdę wykonanie gestu, który miał już miejsce. 

Politycy PiS zrobili to właśnie po raz trzeci. Poprzednie miały miejsce w 2011 i w 2015 r.

.twitter.com/lsIBJKx3zC

https://t.co/lsIBJKx3zC




ŚWIĘTA MODERNIZACJI

Rusza modernizacja dwóch węzłów/Wielka
przebudowa/Modernizacja w okolicach Świecka/Modernizacja i
budowa połączenia/Znów ruszy modernizacja starej 2/Modernizacja
najstarszego odcinka/Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie
Autostrady A2/Gruntowna modernizacja odcinka/Rozwój
infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację/Przebudowa
polegająca na modernizacji drogi/Modernizacja drogi
dojazdowej/Doczekaliśmy się modernizacji/Ruszą prace nad
modernizacją drogi

Stanisława i Edward Gierkowie podczas Dnia Czynu Partyjnego w Warszawie, 1974 r. Źródło: Leszek Wysznacki, 
Warszawa od wyzwolenia do naszych dni, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977, s. 233



INFRASTRUKTURALNE RYTUAŁY

• RYTUAŁY PODPISYWANIA 
UMÓW

• RYTUAŁY WBIJANIA 
PIERWSZYCH ŁOPAT

• RYTUAŁY OTWARCIA DRÓG

Otwarcie odcinka S8, Łask, listopad 2014: minister sprawiedliwości (ex minister infrastruktury) Cezary Grabarczyk, 
minister sportu i sekretarz generalny PO Andrzej Biernat, senator Andrzej Owczarek, Marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień, prezydent Sieradza Jacek Walczak, wicestarosta łaski Marek Krawczyk i inni



14.11.2016 Łódź. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisuje dokumenty na drugi etap przetargu trasy szybkiego ruchu S14 w okolicach na 
węźle Szynkielew Petrykozy 































- zaproszenia na uroczystości 
otwarcia

- przemowy świeckie

- święcenie dróg, błogosławieństwa, 
modlitwy i kazania

- przecięcie wstęgi

- pierwsze przejazdy

- inne: poczęstunki, występy 
lokalnych zespołów 
folklorystycznych, festyny, msze 
święte















„W przemówieniach podkreślono wielką determinację jaką okazywano aby doprowadzić do 
końca ten ważny projekt.”

„Droga ma nie tylko służyć okolicznym mieszkańcom. Będzie to także ważna droga dla 
turystów”

„Tyle lat czekaliśmy. I dziś ziścił się nasz sen, że mamy piękną, błyszczącą drogę”

„Ta jeszcze do niedawna wyboista, pełna kurzu i wody, stała się pięknym odcinkiem drogi 
asfaltowej. Będzie ona służyła tutejszym mieszkańcom jak również i wielu innym, których 

codzienność poprowadzi przez te tereny.”

„Dzisiejsza uroczystość ma wymiar symboliczny, w ten sposób chcemy podkreślić całość 
działań na drogach w powiecie”

„Uroczystość miała charakter symboliczny, ponieważ była to okazja do uczczenia bardzo 
dobrego 2017 roku w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy”

„Udało nam się, mimo, że wielu nie wierzyło w powstanie tej inwestycji. To jest nasz wspólny 
sukces”

„To bardzo ważna inwestycja. Chociaż nie jest to bardzo długa droga, ale bardzo ważna dla 
państwa codziennego życia, o czym świadczy bardzo liczna obecność mieszkańców. Droga 

jest potrzebna w życiu codziennym, ale droga przede wszystkim łączy ludzi – to spaja 
wspólnotę.(…) Ta inwestycja jest dobrym przykładem współpracy rządowo-samorządowej. 

(…) Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w otwarciu tej drogi.“ 




























