
 Do czego faktycznie nawołuje 
w swoim wystąpieniu Donald 
Tusk? 
– Z jednej strony nawołuje 

do wyborczej katastrofy Plat-
formy, a z drugiej do swoiście 
rozumianego zachowania tar-
gowickiego na arenie między-
narodowej. Przecież tego typu 
w istocie bojkot wyborów ma 
być pretekstem, aby Polskę – 
przez najbliższe lata – ponownie 
„grillować”. 

Ponieważ Donald Tusk pias-
tuje taki, a nie inny urząd [prze-
wodniczącego Europejskiej Par-
tii Ludowej] – do czego się 
zresztą nadaje i po to de facto 
został powołany na to stanowi-
sko – to będzie nadal zajmował 
się tego typu działalnością za-
czepną, szkodliwą dla Polski. 
Myślę, że nie bez powodu jest 
określany mianem „bruksel-
skiego hejtera”. Możemy się 
zatem spodziewać atakowania 
Polski, w czym Tusk będzie od-
grywał istotną rolę, twierdząc, 
że wybory prezydenckie były 
niedemokratyczne, że w istocie 
są nieważne. 

 A jeśli chodzi o Platformę 
Obywatelską? 
– Jeśli mówimy o Platformie, 

wtorkowe wystąpienie Donalda 
Tuska to nic innego jak poca-

łunek śmierci. Były lider tej for-
macji, mentor, autorytet dla 
tego środowiska mówi, że nie 
idzie głosować, i to nie na tego 
czy innego kandydata, ale 
wprost mówi, że w ogóle nie 
weźmie udziału w tym, jak to 
określa, procederze. To jest 
jasny przekaz adresowany do 
elektoratu Platformy, że jedy-
nym zachowaniem w tej sytuacji 
jest bojkot wybór. 

 Kogo dzisiaj w Polsce obcho-
dzi to, co mówi i robi Donald 
Tusk? W ocenie Adama Bie-
lana (PiS), w ten sposób Tusk 
odreagowuje swoje polityczne 
frustracje … 
– Na pewno to, co mówi Do-

nald Tusk, obchodzi stacje ko-
mercyjne, obchodzi Małgorzatę 
Kidawę-Błońską, która niczym 
echo powtarza pewne rzeczy, 
nie do końca zdając sobie spra-
wę z tego, co to dla niej znaczy, 
obchodzi też Borysa Budkę, 
obchodzi całe zaplecze bizne-
sowo-medialne, czyli elektorat, 
gdzie Tusk w dalszym ciągu ma 
większe oddziaływanie niż 
wspomniany Borys Budka czy 
Małgorzata Kidawa-Błońska. 

I dla tego środowiska to, co 
się dzieje z Platformą, jest bar-
dzo bolesne. Proszę też zwrócić 
uwagę, że postawa Tuska w 

sposób znaczący ogranicza ma-
newrowość Budki, który po 
słowach szefa EPL nie ma in-
nego wyjścia, jak tylko ogłosić 
bojkot wyborów i wycofać Ki-
dawę-Błońską.   

 Działania Donalda Tuska są 
obliczone na przemodelowa-
nie całej liberalnej sceny po-
litycznej w Polsce? 
– Owszem tak, ale przede 

wszystkim są to działania, a w 
istocie manifestacja nieuzna-
wania wyborów prezydenckich, 
z czym w dalszej kolejności 
Tusk i politycy totalnej opozycji 
będą jeździć po całej Europie. 
Z tym że jest to działanie bar-
dzo szkodliwe dla Polski – 
zwłaszcza w sytuacji pandemii 
czy w momencie wychodzenia 
z pandemii koronawirusa, gdzie 
pozycja polskiego rządu po-
winna być jak najmocniejsza, 
bo na gruncie europejskim 
będą się rozstrzygać istotne 
sprawy, dlatego pozycja nego-
cjacyjna i silny rząd jest tutaj 
bardzo potrzebny. Tyle że nie 
w tych kategoriach Donald 
Tusk myśli o Polsce. 

 Tylko do czego prowadzi taka 
postawa destrukcji, blokady 
w Senacie, brak delegacji lu-
dzi do komisji wyborczych? 

– To jest prosta droga do 
anarchii, tak jak już było w 
XVIII wieku. Ci, którzy stosują 
te metody, liczą – jak ich po-
przednicy w historii – że jeśli 
poproszą kogoś z zewnątrz, to 
zaprowadzi w Polsce porządki. 
Cień targowicy ciąży na naszej 
polityce już ponad dwa wieki i 
takie postawy są ponawiane, a 
przykładów mamy wiele. Nie-
stety, tak to wygląda. Mamy do 
czynienia z anarchicznym sto-
sunkiem do własnego państwa 
części elit politycznych. Tak nie 
ma chyba nigdzie na świecie, 
żeby ktoś tak lekceważył własne 
państwo. Również niepokojące 
jest to, że nie ma kary na tych, 
którzy w ten sposób łamią pra-
wo, czy odmawiają wykonywania 
obowiązków wobec państwa. 

 Może zatem warto zastanowić 
się nad doprecyzowaniem pra-
wa, żeby takie sytuacje były 
piętnowane i eliminowane? 
– To jest wręcz konieczność, 

bo albo państwo polskie będzie 
stabilne i silne, albo go nie będzie 
wcale. Na anarchię w tej części 
Europy nie może być miejsca. 

 Dziękuję za rozmowę. 
 Mariusz Kamieniecki 
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