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Ścierają się
dwa poglądy
ROZMOWA /

Jaki scenariusz kreśli Zjednoczona Prawica? Przed nami
zapowiadana rekonstrukcja
rządu…
– Pierwsze są sprawy wewnętrzne, strukturalne, związane z obsadą stanowisk, a kolejne to kwestia priorytetów
programowych. I tutaj z jednej
strony są wszystkie sfery gospodarcze – bardzo ważne, a z
drugiej strony jest przestrzeń
ideowa. Tu, jak się wydaje, ścierają się dwa poglądy – jeden,
który mówi, że należy ostro iść
w kursie przeciwnym rewolucji
kulturowej, i drugi pogląd, który
zakłada, że trzeba się do tego
jakoś przystosować czy też
zmiękczyć przekaz. Wydaje mi
się, że na tym froncie będą się
sprawy rozstrzygać, z jakim
efektem, to zobaczymy.
Która opcja ma większe
szanse?
– Trudno powiedzieć. Wiadomo, że decydujący głos ma
prezes Jarosław Kaczyński i
od niego będzie bardzo dużo
zależeć.
Mówi się o powrocie do rządu
Jarosława Gowina, a także o
większych kompetencjach dla
Jacka Sasina, którego opozycja
wyraźnie nie lubi. W jakim
kierunku mogą pójść zmiany?
– To są sprawy wewnętrzne,
strukturalne, ale czy okażą się
dobrym rozwiązaniem? Ważne
jest, aby premier Morawiecki
miał większą sprawność działania
i mniej ministrów do komunikowania. Jest to niezwykle istotne
w perspektywie najbliższych lat
– w sensie gospodarczym. Natomiast czy Jarosław Gowin wróci do rządu i na jakie stanowisko,
to zobaczymy. Na pewno chciałby wrócić, bo im dłużej będzie
poza rządem, tym bardziej będzie
na marginesie. Czy miałby wrócić
do resortu nauki i szkolnictwa
wyższego – trudno powiedzieć.
Do tej samej rzeki dwa razy się
nie wchodzi…

Czy wcześniejsza postawa
Gowina, jego poparcie dla
zwolenników ideologii gender
w listopadzie 2019 roku, a
także obecne sondaże, które
dają jego ugrupowaniu poparcie rzędu 1,7 procent, a
więc bez szans na samodzielne dostanie się do Sejmu,
nie będą przeszkodą w jego
powrocie do rządu?
– Z pewnością jest to jeden
z argumentów przeciwko Gowinowi, który ma nikłe poparcie społeczne. Natomiast wyniki sondażowe są inne niż
waga głosów posłów Porozumienia, którzy dają Zjednoczonej Prawicy nieznaczną, ale
jednak większość w Sejmie.
Zapewne Jarosław Gowin będzie się na to powoływał, aby
w negocjacjach z PiS-em ugrać
maksymalnie dużo. Oczywiście
niskie poparcie jest to pewna
słabość, którą PiS wykorzysta.
Gowin ma też na sumieniu
to, że wybory prezydenckie
nie odbyły się 10 maja, kiedy
kandydat PiS wygrałby zdecydowanie, i to w pierwszej
turze.
– Do pewnego stopnia tak,
co nie zmienia faktu, że mimo
dłuższej i bardziej wyboistej
drogi i tak wygrał Andrzej
Duda, i to przy dużej frekwencji,
co wzmacnia jego mandat. Niemniej jednak to też może być
argument w negocjacjach.
Centralizacja i mniej resortów
to dobry kierunek?
– To zależy od tego, w jaki
sposób pewne ośrodki miałyby
być połączone. Można np. połączyć Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a więc dziedziny zależne
od siebie, dodając do tego resort
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast inne segmenty, których połączenie jest
sztuczne, nie będą funkcjonować według jednej logiki. Jest

zatem pytanie, jak to wszystko
mądrze pogodzić. Nie da się
przecież połączyć resortu zdrowia z resortem edukacji. Oczywiście redukcja ministerstw jest
ważna i potrzebna, bo namnożyło się ich, jest cała masa wiceministrów, przez co zarządzanie
jest mało efektywne.
Co dzieje się w Platformie?
– Platforma jest w konflikcie
wewnętrznym m.in. o władzę
czy wpływy. Wiele wskazuje na
to, że to się tak szybko nie rozstrzygnie – przynajmniej jeśli
mówimy o strategicznych kwestiach. Brakuje osoby, lidera,

Ścierają się dwa
poglądy – jeden,
który mówi,
że należy iść w
kursie przeciwnym
rewolucji
kulturowej, i drugi
pogląd, który
zakłada, że trzeba
się do tego jakoś
przystosować
który poprowadziłby tę partię.
PO źle czuje się w opozycji, ale
władzy też nie potrafiła sprawować. Ma problem ideologiczny, stała się partią bezideową, bez odwoływania się do
wartości, co mogłoby skłonić
ludzi do poparcia tej formacji.
Nowa Solidarność – ruch,
który miał być nową siłą na
polskiej scenie politycznej,
utopił się w ściekach…
– Mówiono, że Rafał Trzaskowski jest o wiele lepszym
kandydatem niż Małgorzata Kidawa-Błońska, ale tylko w sensie
PR-u. Natomiast w sensie rzeczywistym widać, że mimo całej
otoczki medialnej nie jest to
polityk innego, lepszego for-
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matu. Kiedy przychodzi twarda
rzeczywistość, z którą trzeba
sobie poradzić, sprawując realną
władzę, to okazuje się nieudolny.
W starciu z rzeczywistością wychodzi kolejna kompromitacja
kolejnego polityka Platformy.
Awaria „Czajki” pogrąży Trzaskowskiego, który wyraźnie
sobie nie radzi?
– Samego Trzaskowskiego
pewnie nie pogrąży, bo pamięć
ludzka jest zawodna, krótka.
Ludzie – mam na myśli elektorat Platformy – szybko zapominają. Skoro zapomnieli
ubiegłoroczną awarię „Czajki”,
dziką reprywatyzację i uwłaszczanie kamienic w Warszawie,
co wprawdzie jest dziełem Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale brzemię to ciąży w jakimś sensie
także na Rafale Trzaskowskim,
dlaczego nie mieliby mu wybaczyć drugiej awarii oczyszczalni ścieków? Taki jest typ
myślenia anty-PiS-owskiego.
Natomiast jeśli mówimy o szerszej perspektywie, o próbie pozyskania szerszego kręgu wyborców, nie tylko sympatyków
Platformy, którzy oddali na
niego głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich, to wygląda na to, że to może się nie
udać. Im dłużej Trzaskowski
będzie się zajmował „Czajką”,
a z pewnością będzie musiał,
tym później wystartuje Nowa
Solidarność, a to oznacza mniejsze szanse tego projektu.
To koniec marzeń Trzaskowskiego o wielkiej polityce i
najwyższych urzędach?
– Prezydentem Rzeczypospolitej to Trzaskowski już pewnie nie zostanie. Warto też za-
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stanowić się, czy on w ogóle
chciał być realnym, decyzyjnym
politykiem, bo wygląda na to,
że bardziej pasowała mu rola
żyrandolowego polityka. Nic
zatem dziwnego, że tak właśnie
widzi piastowanie urzędu prezydenta Warszawy – jako zbieranie zaszczytów, przymilanie
się do lgbt, do różnych aktywistów, a nie jako zarządzanie
miastem i rozwiązywanie problemów. Awaria „Czajki”, przy
wsparciu rządu, pewnie zostanie
usunięta i za jakiś czas Rafał
Trzaskowski znów będzie próbował błyszczeć czy istnieć, ale
na pewno nie jest to lider nowego otwarcia Platformy, nowej
dynamiki, wejścia w nową przestrzeń elektoratu anty-PiSowskiego, niekoniecznie sympatyzującego z Platformą.
Zatem w jakim kierunku
zmierza Platforma, skoro zamiast liderów, którzy mieli
pomóc odzyskać dawny wigor, ma raczej przywódców
kanapowych?
– Platforma drepcze w miejscu.
Od czasów Ewy Kopacz żadna
z kandydatur na szefa partii oraz
kandydatur na szefa rządu czy
prezydenta państwa nie była
przekonująca – taka, którą można by określić jako nowe otwarcie. Jedyne, co politycy Platformy
potrafią, czy też im się tak wydaje,
to uprawianie retoryki anty-PiSowskiej, na bazie której próbują
budować swój polityczny kapitał.
I to wszystko, ale to jest dreptanie
w miejscu – dające pozycję największej partii opozycyjnej, ale
nie partii rządzącej.
Dziękuję za rozmowę.
Mariusz Kamieniecki

