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 Dwa tygodnie dzielą nas od 
wyborów prezydenckich. 
Obecny prezydent będzie w 
stanie zakończyć wyścig już 
w I turze? 
– Jest to możliwe, ale praw-

dopodobieństwo, że się tak 
stanie, nie jest wysokie. Dwa 
tygodnie w kampanii wybor-
czej to dużo. Może się wiele 
wydarzyć. Bywa i tak, że wy-
starczy jedna niefortunna wy-
powiedź kandydata lub osoby 
z jego sztabu i traci się kilka 
procent poparcia. Więc moż-
liwe, że Andrzej Duda zakoń-
czy zmagania prezydenckie 
już 28 czerwca. Ale obecnie 
najbardziej prawdopodobna 
jest II tura. 

 Andrzej Duda mocno promuje 
„Kartę rodziny”. Obóz rządzący 
był jednak wielokrotnie kry-
tykowany za brak realnych 
działań w tej materii. Czy przy-
jęta przez PiS taktyka kam-
panijna jest wiarygodna? 
– Jeżeli chodzi o aborcję – 

także tę eugeniczną – stracili 
wiarygodność. Mało kto wierzy, 
że będą podjęte skuteczne 
działania w tej kwestii. Z kolei 
w sprawie zagrożeń ze strony 
LGBT obóz rządzący jest wia-
rygodny. Przypomnijmy sobie, 
że to głównie radni PiS – każ-

dego szczebla – przyjmowali 
Samorządową Kartę Praw Ro-
dzin. Jako formacja stawiali 
tamę rewolucji seksualnej, któ-
ra przetacza się przez Europę 
i uderza także w Polskę. Jest 
to sprawa niezwykle ważna. 
Nie można jej traktować jako 
temat zastępczy. Zmiany w 
świadomości społeczeństwa 
zachodzą i dobrze by było, 
żeby opierały się na Bogu i 
tradycji. Andrzej Duda zwraca 
na to uwagę. 

 Kto będzie rywalem Andrzeja 
Dudy w II turze? 
– Rafał Trzaskowski. Udało 

się mu w bardzo krótkim czasie 
przywrócić stary konflikt: PiS 
vs. anty-PiS. Niestety, jest 
ogromna część społeczeństwa, 
dla której opowiadanie się prze-
ciwko PiS jest największym wy-
znacznikiem wiarygodności i 
skuteczności w polityce. To 
smutne. Na tym konflikcie Plat-
forma zyskiwała bardzo dużo. 
Ale zyskiwało też PiS. Bo gdy 
ludzie zaobserwowali szaleństwa 
obozu liberalnego, to zwrócili 
się w stronę Zjednoczonej Pra-
wicy jako jedynej siły, która 
mogłaby powstrzymać PO. Stąd 
podwójna wiktoria w 2015 r. 

 Rafał Trzaskowski stał się teraz 
głosicielem – znanej z prze-
szłości – „polityki miłości”. 
– To jest próba uderzenia do 

innej istotnej grupy wyborców. 
Są osoby, które bardzo nie lubią 
konfliktów na szczytach władzy. 
Przeszkadzają im spory między 
prezydentem wywodzącym się 
z jednej opcji politycznej a rzą-
dem z innej partii. Dlatego wolą 
poprzeć takiego kandydata, któ-
ry może nie jest z ich bajki, ale 
gwarantuje spokój i brak awan-
tur. Premiowany w tym wyścigu 
jest Andrzej Duda. Czy Trza-

skowski jest w stanie ich prze-
konać? Dla mnie jest on zu-
pełnie niewiarygodny. Nie tak 
dawno skreślił Lecha Kaczyń-
skiego z listy patronów ulic w 
Warszawie. Na jego miejsce 
przywrócił Armię Ludową. Te-
raz twierdzi, że jako prezydent 
Polski zadba o to, żeby Lech 
Kaczyński miał swoją ulicę w 
stolicy. Twierdzi, że za jego pre-
zydentury zapanuje pokój, a 
uczestniczył we wszystkich an-
tyrządowych wydarzeniach i 
protestach.   

 Dlaczego Rafał Trzaskowski 
atakuje budowę Centralnego 
Portu Komunikacyjnego i prze-
kop Mierzei Wiślanej? Posu-
nięcia w tej sprawie są nie-
zrozumiałe także dla jego za-
gorzałych zwolenników. 
– On musi zapewnić Niem- 

ców, że będzie dla nich idealnym 

prezydentem Polski. Od 2015 r. 
– za pośrednictwem Brukseli – 
Niemcy udzielali ogromnego 
wsparcia Platformie. Zbliża się 
więc czas spłaty należnych ra-
chunków. Dlatego zapewnia 
ich, że jedyne, na co Polska 
może sobie pozwolić, to inwe-
stycje niekomercyjne. Podkreśla, 
że będzie zmieniał Polskę lo-
kalną: wybuduje żłobki, w mias-
tach powstaną parki i ścieżki 
rowerowe. Na tym się nie za-
rabia i to nie daje rozwoju. 
Przynosi jedynie dodatkowe 
koszty dla podatników. Rafał 
Trzaskowski – w związku ze 
swoimi uwarunkowaniami po-
litycznymi – nie może powie-
dzieć: zrobię z Polski potęgę 
gospodarczą. To by oznaczało, 
że chce stanąć do rywalizacji z 
Niemcami. A to by się Berlinowi 
nie spodobało. 

 Władysław Kosiniak-Kamysz 
żałuje, że nie bronił majowego 
terminu wyborów? Wtedy to 
on byłby w II turze, stałby się 
liderem opozycji. 
– Nie wiem, czy żałuje, ale 

powinien żałować. Mimo że 
jeszcze nie poszliśmy do urn, 
jest to największy przegrany 
wyborów 2020. Popełnił naj-
większy błąd w swojej politycz-
nej karierze. Teraz próbuje się 
ratować, wzywa swoich kontr-
kandydatów do debaty. Jest 
już za późno. Trzeba było za-
wiązać nieoficjalny sojusz z PiS 
w maju i dzisiaj mielibyśmy 
już po wyborach… 

 …i po Platformie? 
– Raczej pewne, że  doszłoby 

do jej rozbicia. Konflikty we-
wnętrzne byłyby niewyobrażal-
ne. Kwestią czasu byłoby jej 
całkowite zatonięcie. 

 Nie milkną echa opinii jednego 
z liderów Konfederacji Jacka 
Wilka, który stwierdził, że w 
II turze trzeba będzie poprzeć 
Rafała Trzaskowskiego. Prze-
ciętny wyborca Konfederacji 
oddałby głos na kandydata 
KO? 
– Wyborcy Konfederacji w 

zdecydowanej większości poprą 
Andrzeja Dudę. Kluczowe sta-
ną się tu kwestie ideowe. Z 
kolei to, co robi pan Wilk, to 
pocałunek śmierci dla Krzysz-
tofa Bosaka. Jego dotychcza-
sową kampanię można oceniać 
pozytywnie, pnie się w górę, 
sondaże są dla niego korzystne, 
a tu nagle dostał potężny cios 
w plecy. Nawet jeżeli Jacek 
Wilk ma takie poglądy, to po-
winien je zachować dla siebie. 
A to dlatego, że wyborcy Kon-
federacji nie akceptują Trza-
skowskiego. Zapowiedź, że po-
prą tego kandydata, osłabia 
Krzysztofa Bosaka. Myślę, że 
u szczytu Konfederacji jest wiel-
ki konflikt, o którym nie za 
dużo wiemy. 

 Jacek Wilk nakreślił ciekawą 
wizję Trzaskowskiego jako 
„hamulcowego” prac rządu i 
Sejmu. 
– On nie będzie tylko ha-

mulcem dla partii Jarosława 
Kaczyńskiego, ale też dla pań-
stwa polskiego w kryzysie po-
pandemicznym. Jeżeli ktoś 
życzy Polsce bardzo źle, to 
powinien wspierać kandyda-
turę Trzaskowskiego. Nie są-
dzę, że podniesiemy się z kry-
zysu, jeżeli głową państwa zo-
stanie obecny kandydat Koa-
licji Obywatelskiej. 

 Dziękuję za rozmowę.   
Rafał Stefaniuk 
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