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Wyścig o fotel prezydenc-
ki rozpoczął się nieoficjal-
nie już po ogłoszeniu wyni-
ków wyborów parlamentar-
nych 1 października 2012 r. 
Wówczas po dziewięciu la-
tach rządów Zjednoczony 
Ruch Narodowy (ZRN), par-
tia prezydenta Gruzji Mi-
cheila Saakaszwilego po-
wstała w 2003 r. w wyniku 
tzw. rewolucji róż, przeszedł 
do opozycji, ustępując miej-
sca Gruzińskiemu Marzeniu 
(GM) ugrupowaniu oligarchy 
Bidziny Iwaniszwilego.

Następne miesiące minęły 
w atmosferze ostrego spo-
ru – i to nie tylko na słowa 
– między obozami Saakasz-
wilego i Iwaniszwilego. 
Uwagę społeczności między-
narodowej m.in. UE i NA-
TO przykuły liczne wypadki 
prześladowania przez nowe 
gruzińskie władze polityków 
ZRN‑u. Gruzińskie Marze-

nie bezlitośnie rozprawiało 
się ze swoimi poprzednika-
mi. Do aresztu trafił m.in. 
były premier z ramienia 
ZRN‑u Wano Merabiszwili, 
typowany niegdyś na kan-
dydata w wyborach prezy-
denckich. Podobny los spo-
tkał burmistrza Tbilisi Gigi 
Ugulawę, przeciwko które-
mu jest prowadzone postę-
powanie, oraz pięciu człon-
ków rady miejskiej, którym 
postawiono – ich zdaniem 
sfabrykowane – zarzuty.

Lista kandydatów w wy-
borach prezydenckich od-
zwierciedla obecny układ sił 
w Gruzji. Wśród 23 polity-
ków startujących w wyścigu 
największe szanse na wygra-
ną mają kandydat GM Giorgi 
Margwelaszwili oraz startu-
jący z ramienia ZRN‑u Da-
wid Bakradze. 44‑letni Mar-
gwelaszwili, z wykształcenia 
filozof, studiował w Tbilisi, 
Pradze i Moskwie. W latach 
2000–2006 i 2010–2012 pia-
stował stanowisko rekto-
ra Gruzińskiego Instytutu 

Spraw Publicznych (GIPA). 
Obecnie pełni funkcję wice-
premiera i ministra eduka-
cji w rządzie Iwaniszwile-
go. W trakcie prawyborów 
w ZRN‑ie wyłoniono na kan-
dydata w wyborach prezy-
denckich 41‑letniego Dawida 
Bakradzego, z wykształcenia 
matematyka i fizyka. Bakra-
dze studiował m.in. w Ge-
newie, Niemczech i Rzymie. 
W latach 2008–2012 prze-
wodniczył gruzińskiemu 
parlamentowi, a w 2008 r. 
przez kilka miesięcy był sze-
fem MSZ‑etu.

W ostatnich miesiącach 
niespodziewanie na trzecią 
siłę w wyborach wyrosła 
była przewodnicząca parla-
mentu Gruzji. – Nino Bur-
dżanadze kandyduje z ra-
mienia Ruchu Demokratycz-
nego – Zjednoczonej Gruzji. 
W latach 2003–2004 i 2007–
–2008 pełniła obowiązki pre-
zydenta – mówi „Codzien-
nej” poseł PiS‑u Małgorzata 

Gosiewska, przewodnicząca 
Misji Obserwacyjnej Sejmu 
RP, która czuwa nad prze-
biegiem kampanii i wyborów 
prezydenckich w Gruzji.

Jak wynika z sondażu 
przedwyborczego przepro-
wadzonego przez amery-
kański instytut Greenberg 
Quinlan Rosner Research, 
żaden z kandydatów nie 
zbierze w pierwszej turze 
niezbędnych do zwycięstwa 
50 proc. głosów. Na Mar-
gwelaszwilego zamierza 
głosować 43 proc. Gruzi-
nów, Bakradze może liczyć 
na 22 proc. poparcia, a Bur-
dżanadze na 8 proc. Reszta 
kandydatów może otrzymać 
1–5 proc. głosów.

Bez względu jednak na to, 
kto w tych wyborach zwy-
cięży, kraj po głosowaniu 
czekają poważne zmiany. 
W życie wejdzie poprawka 
do konstytucji, która zmie-
ni zasadniczo układ sił mię-
dzy prezydentem, rządem 
a parlamentem. System po-
lityczny Gruzji przekształ-

ci się z prezydenckiego 
w parlamentarno‑gabine-
towy, w którym rola pre-
zydenta zostanie zreduko-
wana do czysto reprezenta-
cyjnej. – Dla Saakaszwilego 
i ZRN‑u te wybory to walka 
o przetrwanie na scenie poli-
tycznej. Pojawiają się ostrze-
żenia, że Saakaszwili może 
po wyborach podzielić los 
Merabiszwilego i wylądo-
wać w areszcie – tłumaczy 

Gosiewska. Dodaje, że nie 
można zapominać o Ro-
sji, która w ostatnich mie-
siącach zwiększyła swoją 
działalność na granicy Gru-
zji z separatystyczną Ose-
tią Południową. – Moskwa 
przesuwa granicę na nieko-
rzyść Gruzinów, umacnia 
ją i wyposaża w systemy 
monitoringu. Ponadto za-
chowanie rosyjskich władz 
może mieć wpływ również 

na parafowanie przez wła-
dze w Tbilisi umowy stowa-
rzyszeniowej z UE, do któ-
rego ma dojść podczas listo-
padowego szczytu Partner-
stwa Wschodniego w Wilnie 
– tłumaczy poseł Gosiewska. 
– Na razie gruzińscy polity-
cy deklarują chęć zbliżenia 
z Unią, na czym zależy tak-
że Polsce. Jednak ostateczny 
wynik tej bitwy nie jest jesz-
cze przesądzony – dodaje.

NIEMCY \ Konwent partyjny socjaldemokratów (SPD) stosunkiem głosów 229 do 31 wyra-
ził wczoraj zgodę na podjęcie negocjacji koalicyjnych z chadeckimi partiami CDUi CSU. Rozmo-
wy o utworzeniu wspólnego rządu rozpoczną się juz w środę.

SPD PODEJMIE ROZMOWY KOALICYJNE Z CHADECJĄ

WARTO ZMIENIå BANK 
NIE TYLKO DLA PIENI¢DZY
Zmieƒ bank na Bank Zachodni WBK – ju˝ trzeci najwi´kszy w Polsce.
Za∏ó˝ Konto Godne Polecenia, które poleca a˝ 96% Klientów.
Weê udzia∏ w promocji i odbierz do 700 z∏ nagrody. 
Ciesz si´ wygodnym dost´pem do konta dzi´ki aplikacji mobilnej BZWBK24.

700z∏

odbierz do

nagrody

Bank Zachodni WBK S.A. – 3. bank w Polsce pod wzgl´dem funduszy w∏asnych i wyniku fi nansowego brutto (wg „Rzeczpospolitej” 
z dnia 11.09.2013 r.) oraz liczby placówek (wg „Rzeczpospolitej” z dnia 12.09.2013 r.). WartoÊç 96% Klientów, którzy za∏o˝yli 
w Banku Konto Godne Polecenia, zosta∏a okreÊlona na podstawie ogólnopolskiego badania oceny poziomu zadowolenia Klientów z Konta 
Godnego Polecenia, przeprowadzonego przez agencj´ badawczà GfK Polonia za czerwiec 2013 r. Szczegó∏y oferty, informacje o op∏atach 
i prowizjach oraz regulamin promocji „Nawet 700 z∏ czeka na Ciebie – edycja 2” obowiàzujàcej od 16 wrzeÊnia 2013 r. do 11 listopada 
2013 r. dost´pne sà w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie bzwbk.pl oraz infolinii 1 9999 – op∏ata za po∏àczenie zgodna 
z taryfà danego operatora. Promocja dotyczy Klientów, którzy dokonajà zakupu Pakietu Konta Godnego Polecenia oraz spe∏nià pozosta∏e 
warunki promocji. Stan na 16.09.2013 r. 
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GRUZJA \ Wybory prezydenckie w atmosferze politycznej nagonki

Co zostanie po „rewolucji róż”
W przyszłą niedzielę Gruzini udadzą się do urn, by wybrać nowego prezydenta. Od wyniku wyborów zależy przetrwanie obozu politycznego 
Micheila Saakaszwilego. Kraj zaś będzie musiał się zmierzyć z wieloma wyzwaniami – narastającymi prowokacjami ze strony Rosji oraz zbliże-
niem z Unią Europejską.

\\ Dla Micheila Saakaszwilego 
i ZRN‑u październikowe wybory to walka 

o przetrwanie na scenie politycznej. 
Pojawiają się ostrzeżenia, że może on po 

głosowaniu trafić do aresztu.\\
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