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CYTATY
DONALD TUSK,

MÓJ PRZEGLĄD

były premier

Twitter

GEN. BEN HODGES,

były dowódca US Army
w Europie

Wycofanie części wojsk
amerykańskich z Niemiec
będzie niekorzystne
dla USA i obniży
bezpieczeństwo krajów
bałtyckich, Polski
i Rumunii.
„Dziennik Gazeta Prawna”
PROF. ZBIGNIEW
MIKOŁEJKO, filozof
Musimy przemyśleć, czy
nasza kultura nie stała
się kulturą nadmiernego
przyzwolenia na wszystko,
niestawiania sobie
jakichkolwiek granic.
„Pani”
PROF. TOMASZ SZLENDAK,
socjolog, UMK w Toruniu

Mnóstwo Polek i Polaków
zaczyna dzień od zajrzenia
w horoskop. Buduje swój
dzień na podstawie tego,
co wróżbita powie w radiu.
„Tygodnik Powszechny”

Jerzy Domański

Odpłaćmy Dudzie
Zobaczyć minę Dudy po przegranych wyborach, to byłoby bezcenne. Częściowa rekompensata
za pięć zmarnowanych lat. Pięć lat wstydu za kogoś, kto nieustannie ośmieszał urząd prezydenta.
Kto przez całą kadencję szczuł ludzi na siebie.
Marionetka w ręku prezesa Kaczyńskiego. Człowiek bez właściwości. O sile charakteru Dudy
najlepiej świadczą rządy Macierewicza pod rękę z Misiewiczem w wojsku. Zaoranie przemysłu
zbrojeniowego, czystki kadrowe i nieustanne poniżanie oficerów, od generała do porucznika, nie
doczekały się reakcji zwierzchnika Sił Zbrojnych, jakim jest prezydent RP.
Podobnym męstwem wykazał się Duda w sprawie telewizji rządowej. Podpisał ustawę przekazującą 2 mld zł na pisowską szczujnię pod warunkiem dymisji Kurskiego. Kurski, mający poparcie
Kaczyńskiego, ośmieszył go. Nie ma krzty respektu wobec prezydenta Dudy. Nie ma, bo nie musi.
Ten polityczny wyjadacz dobrze wie, że Duda nie ma politycznej mocy nawet na ciut-ciut.
Kaczyński z Kurskim muszą się świetnie bawić, słuchając krzyków Dudy na wiecach i jego opowieści, jakim to jest mocarzem. Już dawno Beata Szydło ogłosiła, że 500+ to pomysł Kaczyńskiego,
a od paru miesięcy Duda, jeżdżąc po kraju, przypisuje to sobie. Ja załatwiłem, ja kazałem, ja nie
pozwolę, ja gwarantuję itp. Oglądam tego Batmana i bojowca w jednym, jak pokrzykuje na rynkach
miasteczek, i nie mogę pojąć, że taki heros może się bać stanąć do debaty z Rafałem Trzaskowskim.
Polacy widzą, że się boi. Że jak nie zna pytań, to strach go paraliżuje. Duda może się bać, bo test
z odwagi zaliczył na Nowogrodzkiej. Pamiętny Adrian z „Ucha Prezesa”. Wypisz wymaluj to najcelniejszy portret Dudy. Taki po prostu jest.
Czy prezydentem może być człowiek, który panicznie boi się Kaczyńskiego?
Jeśli nie chcemy, by Duda zmarnował Polsce i nam kolejne lata, to pora na zmianę.
Tylko odesłanie Dudy na polityczną emeryturę może zatrzymać degradację edukacji i poprawić
sytuację stanu nauczycielskiego.
Polska może mieć prezydenta, który nie jest zakłamanym dewotem. Gorliwym w praktykach na
pokaz. Ale na bakier z wieloma przykazaniami. Szczującego Polaka na Polaka i obrażającego bliźnich,
których jako prezydent powinien z urzędu chronić.
Czas już najwyższy, by rozbić pełną władzę PiS. Ktoś wreszcie musi kontrolować i kontrować
rządzących, którzy na masową skalę traktują państwo jak łup wyborczy. Nie wystarczy krytykować
tysiące pisiewiczów, którzy za marne kwalifikacje dostają wielkie pieniądze. I premiera z ministrami
kombinujących z przepisywaniem majątków na żony. Trzeba te patologiczne zjawiska zatrzymać.
W niedzielę będzie można zrobić dobry krok w tę stronę. I odpłacić Dudzie za to, co z nami zrobił.

BĄKOWSKI

Do wyborców
Konfederacji: z PiS wiele
was łączy, dlatego będą
chcieli Was ZNISZCZYĆ.
Są w tym naprawdę nieźli.
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Projekt okładki: Daria Słowińska-Kettner
FOT. MARCIN BRUNIECKI/REPORTER

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

Agnieszka Grochowska
Emigracja chciała się pozbyć
premiera Sikorskiego

Jak zagrać szklankę
z gorącą wodą

Dylematy przed drugą turą

Głosowałem na Waldemara Witkowskiego, choć byłem pewien, że nie ma szans
w tych wyborach. Ale oddałem głos świadomie i zgodnie z własnym sumieniem.
Mam problem z drugą turą. Dochodzę do
wniosku, że my nie wybieramy na urząd
prezydenta RP swojego przedstawiciela,
będziemy głosować na przedstawiciela PiS lub PO. Przedstawiciel wyborców powinien być zależny od wyborców.
Gdyby tak było, rwałbym pazury, by doprowadzić do referendum odwoławczego Andrzeja Dudy, choćby za szastanie publicznymi pieniędzmi na utrzymanie amerykańskiego
przemysłu zbrojeniowego i zgodę na pobyt obcego wojska
na terenie Polski. Gdyby w takim referendum większość –
nawet minimalna – była przeciw odwołaniu, pogodziłbym
się z tym. Chyba pojednam obu kandydatów, w drugiej
turze stawiając jeden wielki krzyżyk – przekreślający listę.

•

Józef Brzozowski

Też mam dylemat. Głosowałam na Biedronia. Teraz niechętnie oddam głos na Trzaskowskiego. Z dwojga złego
wolę jednak duopol niż monopol.

Magdalena Łozowicka-Honkisz

•

Prezesowi trzeba wytrącić długopis z ręki. Choć nie należy zapominać, że rządy PiS są wynikiem beznadziejnych
rządów PO.
Dominika Śmigiel

Odszkodowania dla potomków
amerykańskich niewolników
•

Po pierwszej turze nie mam żadnych wątpliwości, że
mimo istnienia duopolu PO-PiS trzeba zagłosować na
Trzaskowskiego. Podstawowym celem jest odsunięcie od
władzy dyktatorskiego PiS, a w zasadzie Jarosława Kaczyńskiego, bo PiS to gromada ludzi bez własnego pomysłu,
refleksji nad państwem. Dla nich państwo to TKM. Trzeba
głosować, bo nieuczestniczenie w drugiej turze to głos na
Tadeusz Kalinowski
dotychczasowe bezprawie.

Kto rozliczy PiS

Alternatywą jest jedność w różnorodności. Problem w tym, czy jesteśmy do
tego zdolni po tylu złych doświadczeniach. Jednak kształtujmy tę zdolność
chociażby od podstaw, ale bez zewnętrznych doradców i promotorów. Zawsze
istnieje szansa na zrobienie tego, co
chcemy – lepiej, efektywniej, uczciwiej.
Slogan? Być może, tylko że zwyczajne
partactwo dostało się do krwiobiegu, krąży, drąży, ale też
przekonuje. Zacznijmy robić porządki wokół siebie, w najbliższym otoczeniu, gdzie znamy swoją wartość, orientację, zdolności, słabości i realne możliwości. Dobrym gospodarzem jest na ogół ten, kto zdołał zgromadzić zapasy,
potrafi je uczciwie dzielić, racjonalnie pokonywać przeciwności i przetrwać najgorsze.

Adam Cichosz

ZDJĘCIe
TYG DnIa

Czyj głos jest silniejszy?
Spotkanie Rafała
Trzaskowskiego
z mieszkańcami
Kartuz, zagłuszane
przez zwolenników
Andrzeja Dudy.
fot. Bartosz Bańka/agencja gazeta
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Największą frekwencję w I turze wyborów prezydenckich odnotowano w Sopocie (74,30%), Warszawie (73,25%), Poznaniu (72,85%), Pruszkowie
(72,49%), Mińsku Mazowieckim (72,14%), Gdyni
(72,13%), Legionowie (72,10%) i Otwocku (71,78%).
Komisja Europejska proponuje zasadzenie 3 mld
drzew do 2030 r. w całej Unii.
Prof. Bogumiła Kaniewska, polonistka, specjalizująca się w historii i teorii literatury oraz literaturze współczesnej, została rektorem Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I pierwszą
kobietą na tym stanowisku w historii uczelni.
15 polskich uczelni znalazło się w zestawieniu
najlepszych uczelni świata – Q5 World University Ranking. Najwyżej Uniwersytet Warszawski – na
321. miejscu i Uniwersytet Jagielloński, sklasyfikowany na 326. miejscu.
Za ponad 294 mln zł sprzedano obrazy na aukcjach
w 2019 r. Największą wartość osiągnęły prace Wojciecha Fangora (16 mln zł), Magdaleny Abakanowicz
(12 mln zł), Ryszarda Winiarskiego (7 mln zł), Jerzego Nowosielskiego (6,8 mln zł) i Tadeusza Kantora
(ponad 6 mln zł).

Mateusz Morawiecki (PiS) jako premier rządu
ogłosił, że nie ma co się bać wirusa i emeryci powinni tłumnie pójść na wybory, by zagłosować na
Dudę. W sprawie koronawirusa jego rząd kłamie od
samego początku.
Łukasz Szumowski, minister zdrowia w rządzie
PiS, po czterech miesiącach od wybuchu epidemii
ujawnił skalę zarażeń. Według niego kontakt z wirusem miało 540 tys. zakażonych. A oficjalne statystyki rządu są 16-krotnie niższe.
Prof. Jan Duda, ojciec prezydenta, niedoszły senator, ma ugruntowane poglądy na temat szkoły.
Najważniejszymi przedmiotami są dla niego: religia,
język polski i WF. I tak też wychowywał syna.
Ks. Stanisław Gulak, rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
został przyłapany na plagiacie. W pracy habilitacyjnej, którą obronił na katolickim uniwersytecie
w Rużomberku na Słowacji, znalazły się 74 fragmenty prac innych autorów.
Jan Mosiński, poseł PiS z Kalisza, regularnie
wspierał i bronił bp. Edwarda Janiaka, zagorzałego obrońcę księdza pedofila i alkoholika. Opłacało
mu się, bo bp Janiak agitował za nim w czasie wyborów. Biskupa Janiaka Watykan zawiesił i zmusił
do opuszczenia diecezji. Ale Mosińskiego nie ma
kto pogonić.

PRZEBŁYSKI
Palec Lichockiej na wiecach Dudy

Wszystkie partyjne zasoby ludzkie (to
określenie Morawieckiego) zostały przez
PiS rzucone na ratunek Dudzie. Wyciągnięto nawet takich, z którymi wstyd się
pokazać. Każdy, kto czerpie z wiaderka
dojnej zmiany, musi się wykazać. On, jego rodzina, dzieci i ci, którym załatwił dobrze płatną robotę. No i stoją
te rodziny na wiecach z tabliczkami Duda 2020. Stoją, krzyczą i udają
zadowolone społeczeństwo. Są autentyczni, bo akurat oni mają powody do zadowolenia. A reszta? Zobaczymy, czy ciemny lud kupi brednie
wszechmocnego Dudy?
Wszystkie ręce PiS na pokład. No prawie wszystkie. Bo jest ręka, a właściwie palec, którego nie zobaczycie na wiecach Dudy. Sławny palec pisowskiej posłanki Joanny Lichockiej. Nie pozwólcie na marnotrawstwo. Domagajcie się, by Lichocka pokazywała na wiecach Dudy numer z palcem.

Paderewski – replika Hajdarowicza

Na początek wyrazy współczucia. Kierujemy je w stronę Pawła Łepkowskiego z „Rzeczpospolitej”. Autora kolejnego wywiadu z Grzegorzem
Hajdarowiczem. Formalnym właścicielem wydawnictwa, w którym Łepkowski zarabia na coś do chleba z masełkiem. A może niepotrzebnie
się o niego martwimy? Może lubi słuchać megalomańskich wynurzeń
Hajdarowicza? I lubi krytykę ludzi, z którymi Łepkowski pracował? Może
lubi pompować ego Hajdarowicza, porównując go do Paderewskiego?
Oj, nieelegancko tak na żywca kpić z człowieka, który osobiście uratował
„Rzeczpospolitą”.
Hajdarowicz jest przekonany, że gdyby się nie pojawił w 2011 r., to ten
tytuł nie przeżyłby trzech lat.
„I od sześciu lat byłby jedynie wspomnieniem”. W realnym życiu wspomnieniem są „Przekrój” i „Sukces”, które bardzo krótko żyły za rządów
Hajdarowicza.

Wawrzyk nad urną

Ach ten Wawrzyk. Wyciągnięty przez PiS
z głębokich rezerw poseł Wawrzyk pokazał
się światu jako współorganizator wyborów prezydenckich dla Polaków za granicą.
Debiut Wawrzyka wypadł bardzo okazale. Spieprzył wszystko, co tylko się dało.
Kosmiczny bałagan, ginące listy wyborców,
zagubione paczki z głosami, karty bez pieczątek. A i tak dziadostwo organizacyjne to pryszcz przy zarzutach o ordynarne fałszowanie wyborów przez niektóre komisje. Są zeznania, od
których włosy stają na głowie. Wawrzyka głowa nie boli, bo kłopoty ma
od zawsze. Na Uniwersytecie Warszawskim tłumaczył się z przepisania
rozdziału pracy studentki. W MSZ, gdzie robi za wiceministra, ma opinię
bezbarwnego, ale gorliwego pisowca.

Bańka łowi w spółkach

Biało-czerwona główka w Światowej Agencji Antydopingowej WADA
pracuje na pełnych obrotach. Człowiek PiS, Witold Bańka, robi tam za
przewodniczącego. Jako minister sportu był pierwszym z rządu Szydło
i Morawieckiego, który załatwił sobie lepiej płatną posadę. Za kampanię
wyborczą Bańki ubiegającego się o fotel przewodniczącego WADA zapłacili polscy podatnicy. Bańka szybko rozeznał się w finansach WADA
i uznał, że budżet na poziomie 40 mln dol. to dla niego przymało. I co
wymyślił? Powołał fundusz solidarnościowy. Tygodnikowi „Sieci” zdradził, że ma już czterech pierwszych darczyńców. Łatwo zgadniecie, kto
nie odmówił pisowskiemu aktywiście. Polskie spółki skarbu państwa.
Nazwy jeszcze tajne.
FOT. YOUTUBE (2)
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Czy Duda zapłaci utratą stanowiska za ciągłe
znieważanie ludzi pracujących w latach 1945-1989?

PROF. MICHAŁ ŚLIWA,
politolog i historyk, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie

Trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Niestety, w obecnej kampanii wyborczej
przeszłość jest na różne sposoby krytykowana, a wręcz opluwana, a przewodzi
w tym prezydent Andrzej Duda. Można by
zatem przypuszczać, że ludzie mojego pokolenia – „dzieci Polski Ludowej” – zareagują negatywnym stosunkiem do wspomnianego kandydata. Tyle że negowanie
okresu PRL nie jest niczym nowym, trwa
już trzy dekady, wielu wyborców do tego
przywykło i przyjęło postawę obojętną.
Jednocześnie nie ma siły politycznej, która stworzyłaby realne podstawy do oporu
wobec dominacji kulturowej środowiska
prawicowego. Idealnie by było, gdyby
moje pokolenie 12 lipca sprzeciwiło się
kandydaturze Andrzeja Dudy, ale nie przesądzałbym tego.

PROF. MIROSŁAW KARWAT,
politolog, Uniwersytet Warszawski

A dlaczego miałby za to ponieść
karę? Czy którykolwiek polityk III RP
poniósł odpowiedzialność, np. w postaci złamania kariery, za wyłącznie pejoratywne wypowiedzi na temat PRL?

Tamten okres ma w mediach, edukacji
i dyskursie polityków, nie mówiąc o Kościele, status pochyłego drzewa, na które
każda koza nie tylko wskoczy, ale i nasika. Obelżywe opinie o Polsce Ludowej
należą do kanonu poprawności politycznej, na równi z absolutną bezdyskusyjnością obecności wojsk amerykańskich
w naszym kraju; na ich wypowiadanie
pozwalają sobie nawet kandydaci lewicy. O tym, że PRL postrzegana jest jako
doskonałe ucieleśnienie wszelkiego zła,
nieprawości i hańby, najlepiej świadczą
komentarze przeciwników ustrojowej
demolki, którą wyczynia PiS – to oczywiście „recydywa PRL”, nie ma żadnych
skojarzeń z sanacją, procesem brzeskim,
Berezą Kartuską. Wyrosło już całe tak
kształcone pokolenie, a starsi zjedli legitymacje partyjne i unieważnili własne
życiorysy, dlatego nie oczekujmy, że atak
na ludzi Polski Ludowej będzie budził
szerszą dezaprobatę.

DR HAB. KRZYSZTOF WASILEWSKI,
politolog i medioznawca,
Politechnika Koszalińska

Jeśli Andrzej Duda przegra wybory, to
z innych przyczyn niż krytyka Polski Ludowej. Z trzech powodów. Po pierwsze,

temat ten niemal zupełnie nie zaistniał
w tegorocznej kampanii wyborczej. Wielka w tym zasługa kandydata zjednoczonej lewicy, czyli Roberta Biedronia, który
jak ognia unikał nawiązań do PRL; sam
Andrzej Duda również sprytnie go unikał.
Po drugie, Rafał Trzaskowski prezentuje praktycznie takie samo spojrzenie na
najnowszą historię Polski jak Andrzej
Duda. Co prawda dzielą ich niuanse, lecz
zgadzają się co do ogólnej, skrajnie negatywnej oceny PRL. Po trzecie, kluczowe
dla wyników będzie poparcie wyborców
Krzysztofa Bosaka. Jest to młody elektorat, nastawiony prorynkowo, dla którego
Polska Ludowa to zamierzchłe dzieje.

EWA GOJAWICZYŃSKA,
czytelniczka PRZEGLĄDU

Oczywiście, że nie zapłaci. Tzw. lud
nie kojarzy, że rodzice „delfina” zdobyli
wykształcenie w PRL i tylko dzięki niej,
bo inaczej dalej rozrzucaliby gnój po polu.
Tzw. lud myśli, że „to im się po prostu
należało”. Może przyszedł czas, żeby ich
wyprowadzić z tego fałszywego myślenia? Wystarczy spojrzeć na oblubieńców
władzy, żeby się zorientować, skąd wiedzą, do czego służy wucet.

Not. Michał Sobczyk
6-12.07.2020
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Silny prezydent
Będę miał tylko jednego szefa – naród
turze na innych kandydatów niż
Andrzej Duda, pozwolimy domknąć mroczny system, który
zawłaszcza państwo, rujnuje kolejne jego instytucje. To może być
droga bez odwrotu, bo reelekcja
obecnego prezydenta będzie sygnałem dla obecnej władzy, że ma
trzy lata pozostałe do następnych
wyborów na zabetonowanie swojej wszechwładzy, zniszczenie
samorządów, obsadzenie reszty
możliwych stanowisk swoimi rodzinami i znajomymi. Wynik tych
wyborów nie będzie decyzją na
trzy czy na pięć lat, ale na następne dziesięciolecie, może nawet
na kilka dekad.

Rozmawia Robert Walenciak
Czym będzie się różniła
prezydentura Trzaskowskiego
od prezydentury Dudy?

– Będzie jak dzień po nocy.
Prezydentura aktywna zamiast
biernej. Autonomiczna zamiast
serwilistycznej. Od pięciu lat nad
Pałacem Prezydenckim powiewa
biała flaga. Nie było tam krytycznego spojrzenia na to, co robi
rząd i większość sejmowa, nawet
gdy były to działania podejmowane na chybcika, bez konsultacji
społecznych. Nie było realnych
prób rozwiązywania problemów
Polek i Polaków. A prezydent ma
do tego instrumenty – oprócz
weta może zgłaszać ustawy, inicjować polityczne i społeczne
dyskusje, wpływać na obsadę
ważnych stanowisk. W zamian widzieliśmy np. bardzo kontrowersyjne
decyzje uniewinnień – począwszy od
kuriozalnego ułaskawienia Mariusza
Kamińskiego, na osobie z listy szczególnie groźnych pedofilów kończąc.
To była zła prezydentura. Uległa wobec zewnętrznych ośrodków władzy.
Ośmieszana decyzjami z zewnątrz,
jak w sprawie 2 mld zł na TVP i przywróceniem Jacka Kurskiego do zarządzania tą telewizją. To się musi
zmienić. Nie zamierzam jednak zrobić z Pałacu Prezydenckiego ośrodka opozycyjnego. To będzie w pełni
i rzeczywiście bezpartyjna Kancelaria
Prezydenta. Rzetelna i konstruktywna. Tam, gdzie rząd będzie działał na
korzyść Polek i Polaków, tam będzie
mógł liczyć na moje wsparcie. Nie
zamierzam być jednak notariuszem
rządu, a urząd prezydenta aktywnie
wykorzystam, działając na rzecz jedynego szefa – moich współobywatelek i współobywateli.

Kto jest pana prawdziwym przeciwnikiem – Andrzej Duda czy Jarosław
Kaczyński?
8

PRZEGLĄD

6-12.07.2020

To jest spór cywilizacyjny?
Demokracji z autokracją?
Pokoleniowy?

Rafał TRzaskowski
– prezydent Warszawy,
kandydat na prezydenta RP

– Moim przeciwnikiem w wyborach prezydenckich jest Andrzej Duda. Na ile jest to samodzielny polityk,
to już każdy sam potrafi ocenić. Ale
skoro padło też i drugie nazwisko, to
pragnę zapewnić, że będę też prezydentem Jarosława Kaczyńskiego
– dokładnie tak samo jak każdego
innego obywatela.

Jaka jest stawka walki
o prezydenturę?

– Tak wysokiej stawki wyborów
w Polsce nie było od 1989 r. Jest
nią demokracja w naszym kraju, rzeczywista wolność obywateli, a także
przyszłość naszych rodzin i dzieci.
Również jakość życia publicznego
w naszej ojczyźnie. Jeśli tego lata,
w najbliższą niedzielę 12 lipca, nie
nastąpi zasadnicza zmiana, za którą
już opowiedziało się ok. 57% wyborców, głosujących w pierwszej

– Jest to spór o sprawy zasadnicze – czy będziemy żyć
w naprawdę wolnym kraju, czy też
na dekady oddamy pełnię władzy
zwartej grupie politycznej, która nie
reprezentuje większości obywateli
i żyje z tego, że nas w Polsce dzieli.
Czy uczynimy nasze państwo i jego
instytucje silnymi, aby służyły obywatelom, czy będziemy dalej pozwalać na to, aby zawłaszczano je
w interesie grupy polityków i ich rodzin lub znajomych? Czy pozwolimy

Polsce potrzebny jest
ponadpartyjny prezydent.
na dalsze zatruwanie naszego życia
publicznego kłamstwem, oszczerstwem i propagandą, napływającą
do naszych domów za pośrednictwem mediów publicznych, w efekcie czego zatruwane jest również nasze życie rodzinne? Kilka dni temu
sąsiad groził sąsiadce spaleniem domu za wywieszenie banera wyborczego. Musimy powstrzymać to postępujące dzielenie społeczeństwa,

WYWIAD
bo nie wybaczą nam tego nasze
dzieci. O tym są te wybory.

Czy jest pan gotowy na ciągłą szarpaninę z Jarosławem Kaczyńskim?

– Przede wszystkim uważam, że
Jarosław Kaczyński powinien już
zejść ze sceny politycznej. Ten spór,
wyznaczony kiedyś na linii Tusk-Kaczyński, jest archaiczny i zatrzymuje
rozwój naszego kraju. Blokuje. Donald Tusk nie jest obecny w życiu politycznym Polski – czas, by Jarosław

Jedną z łatek, jaką przypina panu
PiS, jest łatka partyjniactwa.
Jak się z niej wyzwolić?

– Taka łatka to oczywista gra wyborcza. A realia są takie, że to lista
działań obecnego prezydenta jest
w pełni zbieżna z polityką partii,
z której pochodzi. Jest jej wykonawcą. Dlatego rozumiem obawy tych
wyborców, którzy są zmęczeni konfliktem między partiami politycznymi
i w pierwszej turze zagłosowali na

Musimy powstrzymać to postępujące dzielenie
społeczeństwa, bo nie wybaczą nam tego nasze dzieci.
Kaczyński przestał być hamulcowym.
Ja na pewno nie zamierzam ani z nim,
ani w ogóle z nikim się szarpać,
a urząd prezydenta będę traktował
z należnym mu szacunkiem. Przede
wszystkim chcę pracować w interesie Polek i Polaków. Jeśli większość
parlamentarna i rząd również będą
mieli ten interes na względzie,
wówczas mogą liczyć na moją
współpracę.

Szymona Hołownię. Ja zgadzam się
z ich diagnozą – Polsce potrzebny
jest ponadpartyjny prezydent. Dlatego nie tylko złożę swoją legitymację
partyjną, ale uczynię kancelarię prezydencką prawdziwie bezpartyjnym
urzędem, w którym pracować będą
eksperci i społecznicy.

Czy prezydent, stojąc
naprzeciw PiS, może skutecznie bronić konstytucji?
Bronić obywateli?

– To jego konstytucyjny obowiązek. Fakt, że tak nie jest, to konstytucyjna patologia. W Polsce konieczny
jest prezydent łączący, inaczej utrwalą się bardzo szkodliwe dla naszego społeczeństwa podziały. Wciąż
powtarzam, a za mną tysiące Polek
i Polaków, których spotykam codziennie na trasie kampanii – mamy
dość, także dzielenia nas na lepszych
i gorszych. Ten język przekłada się na
relacje międzyludzkie, dzieli rodziny,
budzi agresję. Trzeba z tym skończyć.
fot. Andrzej HulimkA/forum, mAciek jAźwiecki/AgencjA gAzetA

Ma pan znakomite kontakty wśród
europejskich prezydentów (merów,
burmistrzów) miast. Jest spot,
w którym trzymają za pana kciuki. To jak jest z tą Polską? Jest
w Europie czy obok niej?

– Polska i jej obywatele są w Europie, trzeba to jasno powiedzieć.
I nikt, kto ma w sercu interes Polski,
nie powinien się domagać ani dążyć
do tego, aby z tej Europy wyszła. To
w Europie i w Unii Europejskiej są
zakorzenione polskie bezpieczeństwo i dobrobyt. Natomiast rząd,
prezydent – można odnieść wrażenie, że są obok Europy – swoim
działaniem doprowadzili do tego,
że wobec naszego państwa Unia
wszczęła procedurę za naruszenie praworządności. Osłabili pozycję naszego państwa w Unii, przez
co przegrywają ważne negocjacje
i w efekcie nie są w stanie obronić interesów polskich obywateli
– zapytajcie o to choćby polskich
przewoźników. Takie są skutki polityki europejskiej PiS.

Chcę Was, proszę Państwa,
przekonać, że zadbam
również o Wasz interes.

– Nie tylko może – musi. To
jego najważniejszy obowiązek. Ma do tego potrzebne
narzędzia. Ale do tego trzeba
nie tylko uprawnień. Trzeba
czuć tę podmiotowość w sobie, wierzyć w nią i ją stosować, wdrażać, wcielać w życie. Obecnie urzędującemu
prezydentowi brakuje tej woli
i odwagi. To dlatego nabraliśmy w Polsce wrażenia, że
prezydent niewiele może.

Czy w tak podzielonej Polsce
jest możliwy prezydent, który
będzie łączył? Który będzie
dla wszystkich Polaków?

mu przez konstytucję, aby działać na
rzecz obywateli. Również wtedy, gdy
potrzebne są trudne decyzje.

Czy jest pan w kontakcie
z Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem, Władysławem
Kosiniakiem-Kamyszem i inymi?
Głosowali na nich różni wyborcy.
Łączy ich to, że nie zagłosowali
na Dudę. Jak zachęcić ich, by
zagłosowali na Trzaskowskiego?

Kandydatką na pierwszą damę jest Małgorzata Trzaskowska. Nz. w drodze na
głosowanie w pierwszej turze wyborów.
Co znaczy – silny prezydent?

– To prezydent, który jest autonomiczny, aktywny, a jednocześnie
wrażliwy na ludzką krzywdę i staje
w obronie pokrzywdzonych, nawet
jeśli to oznacza przeciwstawienie
się komuś potężnemu. To prezydent, który ma tylko jednego szefa
– naród. I nie boi się jakiegoś znaczącego posła. Który ma odwagę
wykorzystać instrumenty nadane

– Z Szymonem Hołownią odbyliśmy publiczną rozmowę, którą
możecie państwo prześledzić na
moich mediach społecznościowych.
Zgadzamy się w wielu kwestiach –
bezpartyjnej prezydentury, konieczności wzmocnienia samorządów
czy ochrony klimatu. U pozostałych
kandydatów z pierwszej tury również
dostrzegam wiele wartościowych
postulatów, o czym otwarcie mówię na spotkaniach z mieszkańcami.
Nie uznaję głosów ich wyborców za
pewnik, chcę ich, Was, proszę Państwa, przekonać, że zadbam również
o Wasz interes.
n
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Robert Walenciak
Kurtyna poszła w górę. Stoimy
przed drugą turą wyborów prezydenckich. Kandydatów zostało tylko
dwóch – Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Wygra jeden, innej możliwości nie ma.
Tym razem wygrana będzie znaczyła dużo więcej niż w poprzednich wyborach. Mówił o tym na łamach PRZEGLĄDU m.in. Aleksander
Kwaśniewski. Tylko więc przypominamy: wygrana Dudy oznaczać będzie domknięcie na najbliższe lata,
najpewniej do wyborów w 2023 r.,
projektu państwa PiS. Gdy Duda zostanie wybrany na kolejną kadencję,
Jarosław Kaczyński dostanie trzy lata
na dokończenie koncepcji swojego
państwa autorytarnego, w którym
kaprys wodza znaczy więcej niż konstytucyjne zapisy. Do tego konserwatywnego, z ogromnym znaczeniem
Kościoła, ułożonego na wzór Hiszpanii
gen. Franco czy Portugalii Salazara.
Wybór Trzaskowskiego oznacza
z kolei, że marsz Polski od państwa

Ostatnia prosta
O wyniku wyborów zadecyduje
mobilizacja dwóch grup wyborców
– seniorów i młodzieży
prawnej ich druk zlecono, ba, nie
wiadomo też do końca, kto odpowiada za wyrzucenie w błoto 70 mln zł.
I pewnie póki wszystkie instrumenty
władzy będą w rękach PiS, tego się
nie dowiemy.
Mamy afery związane z setkami
milionów złotych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia na maseczki bez
certyfikatów, na testy i na respiratory,
za które zapłacono, a które do Polski
nie dotrały. Piszą o tym gazety i tyle. Ponieważ sprawy dotyczą rządu,
a Kaczyński powiedział, że Szumowski jest dobrym ministrem i z aferami
nie ma nic wspólnego, więc dla PiS
sprawa jest zamknięta. Głos prezesa
jest ponad prawem.

Wygrana Dudy pozwoli na domknięcie
projektu państwa PiS, państwa Kaczyńskiego.
demokratycznego do autorytarnego
zostanie zatrzymany. Prezydent, nie
tylko poprzez weto, może skutecznie hamować autorytarne zapędy
rządzącej większości. A Trzaskowski
będzie hamował. Innymi słowy, jakkolwiek pompatycznie to zabrzmi,
uratuje demokrację.
Ponadto Trzaskowski jako prezydent niepodporządkowany Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie
dysponował potężnym społecznym
mandatem, będzie patrzył rządzącym
na ręce.

•

To ważne, bo im dłużej trwa państwo PiS, tym procedury są coraz
bardziej nieprzejrzyste, uznaniowe
i to tworzy podglebie dla afer. W tym
państwie są osoby stojące ponad
prawem, poza kontrolą. Cieszące się
zaufaniem i poparciem prezesa, więc
wyposażone w swoisty immunitet.
A to stwarza różne pokusy.
Sprawa pierwsza z brzegu – druk
kart do głosowania. Na majowe wybory, te, których nie było. Nie wiadomo przecież, na jakiej podstawie
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I jeszcze jeden przykład, z ostatnich dni – Senat chciał wysłuchać
informacji na temat stanu finansów
państwa. Na co wiceminister Piotr
Patkowski, lat 29, odparł, że nie ma
zamiaru „ulegać zachciankom” marszałka Senatu i nikt z rządu do Senatu się nie pofatyguje. Mamy więc
taką sytuację, że rząd ukrywa przed
obywatelami ważne informacje, bynajmniej nie tajne. Innymi słowy,
oszukuje nas wszystkich.
Prezydent Trzaskowski miałby siłę,
by te informacje wymusić, miałby też
siłę, by afery nagłaśniać, co pewnie
jakoś rządzących by mitygowało.

•

Wybór dotyczy też politycznej drogi, którą Polska pójdzie. Wybór Dudy
oznaczać będzie, że Jarosław Kaczyński będzie miał wolne ręce, by realizować projekt państwa autorytarnego.
Będzie miał czas, by spacyfikować
środowisko sędziów. I będzie miał
czas, by spacyfikować media. O mediach w środowisku PiS mówi się od
dawna i dość dobrze wiadomo, jak
wygląda plan ich opanowania. PiS

będzie je podbijało w dwojaki sposób. Po pierwsze, kupując je. Ma na
to pieniądze spółek skarbu państwa,
ma zaprzyjaźnionych milionerów, pieniądze w tych sprawach będą więc
sprawą drugorzędną. Po drugie –
uzależniając je finansowo. Niedawno
nagłośniona sprawa portalu Wirtualna Polska, który za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości świadczył polityczne usługi Zbigniewowi Ziobrze,
jest tego znakomitym przykładem.
Równocześnie z mediami przyjdzie
czas na ułożenie sceny politycznej.
W tym obszarze od dawna trwa walka
psychologiczna. Polega ona na wmawianiu partiom, że w zasadzie wybory
są już nieważne, bo i tak wygrywa je
PiS. A nawet jak nie wygra, to i tak
kupi, kogo trzeba, by zachować większość. PiS rozbija inne partie, podkupując lokalnych liderów. W ten
sposób niszczone jest PSL, sieci zarzucone są też na działaczy Konfederacji. Ugrupowanie Bosaka będzie
zresztą głównym celem PiS, bo dla tej
partii jest jak kamień w bucie.

•

Domykanie państwa autorytarnego będzie też oznaczało, że PiS postawi na budowę własnych elit. Do
tej pory kolejne ekipy próbowały dogadywać się z różnymi grupami społecznymi, a przynajmniej działać tak,
by zyskać ich neutralność. PiS ma inne plany i głośno o nich mówi – chce
zbudować nowe elity, pisowskie. Dlatego zohydza w oczach wyborców ludzi kultury, mediów, tych wszystkich,
którzy PiS nie służą. Duda pogardliwie nazywa ich „warszawką” i „krakówkiem”, sugeruje niedwuznacznie,
że dorobili się w podejrzany sposób.
W wyniku „polityki napychania kieszeni warszawskiemu salonowi, tzw.
warszawce, czyli grupie najbogatszych ludzi prominentnych, którzy
się bogacili bardzo często kosztem
reszty społeczeństwa”. I w ten sposób przeciwstawia lud „zepsutym
pseudoelitom”.

KRAJ

30 czerwca Rafał Trzaskowski przekonywał wyborców w Kościerzynie.
Te „zepsute pseudoelity” mają być
zastąpione przez nowe elity, z ludu,
z uczelni księdza Rydzyka, nieważne
zresztą skąd – ważne, że wierne. Ten
model funkcjonuje już w mediach publicznych – wyrzucono stamtąd dziennikarzy niepisowskich, a nowym dano
stanowiska i pieniądze. Średnia pensja
dziennikarzy w TVP, według informacji sprzed roku, wynosiła 12,8 tys. zł.
Ale ci najmilsi rządzącym zarabiali
wielokrotności tej kwoty. Ile? TVP nie
ujawnia zarobków pracowników, ale
sporo mówi na ten temat komentarz
Bogdana Borusewicza rzucony w Senacie – że Magdalena Ogórek, gwiazda TVPiS, rocznie inkasuje 600 tys. zł.

•

Kolejnym elementem, który PiS
będzie chciało domknąć, jest polityka historyczna. Każda władza autorytarna prowadzi taką politykę – bo to
historyczny wywód, w miejsce demokratycznych wyborów, ma być jej
legitymacją w oczach społeczeństwa.
Legitymacja PiS wykuwa się w Instytucie Pamięci Narodowej i w dziesiątkach wypowiedzi pisowskich liderów. Kaczyński pozycjonuje PiS jako
spadkobierców „żołnierzy wyklętych”,
a historia Polski w tej wizji jest nieustającą walką „narodu” z „komuną”
i ze „zdrajcami”. Nie ma ani słowa
o odbudowaniu Polski po wojnie,
o zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych, o budowie zakładów pracy,

osiedli mieszkaniowych… PRL to dla
PiS czarna dziura w historii! Liczy się
tylko „precz z komuną!”. Woła o tym
podczas spotkań wyborczych Andrzej
Duda – że zawsze będzie pamiętał
bohaterów, którzy walczyli o wolność. I „zawsze odróżni zdrajców od
bohaterów”. A żeby zostać bohaterem, wystarczy walczyć z „komuną”.
To jedyny wyznacznik patriotyzmu
i właściwego zachowania. Bohaterska jest więc Brygada Świętokrzyska,
banda hitlerowskich kolaborantów,
bo walczyła z partyzantką AL. Bohaterami są mordercy z oddziałów
antykomunistycznego podziemia.

jeżeli będą się trzymać jego rękawa,
spełniać każdą zachciankę, to będą
bezpieczni. Poza tym PiS popiera
prawicowych populistów w Europie.
Front Narodowy Marine Le Pen, włoską Ligę Mattea Salviniego. Jest więc
w grupie sił, które stawiają na rozbicie Unii Europejskiej, na jej rozpad.
W tym sensie PiS jest wrogiem Brukseli i stawia na powrót Polski do „szarej strefy” między Niemcami a Rosją.
Lewica i liberałowie uważają, że
Polska powinna odgrywać wewnątrz
Unii jak największą rolę i wspierać
jedność Unii. Wybór między Dudą
a Trzaskowskim jest więc wyborem

Wybór Trzaskowskiego oznacza, że marsz Polski od państwa
demokratycznego do autorytarnego zostanie zatrzymany.
Za to ci wszyscy, którzy budowali
Polskę Ludową, są obywatelami drugiej kategorii. A jeżeli nosili mundur
– uznaje się ich za wrogów. I to takich,
z którymi się walczy. Zabierając emerytury. Zabrano je już funkcjonariuszom MSW. Czy podobny los spotka
oficerów Wojska Polskiego?

•

Jest jeszcze jedna ważna różnica
między Dudą a Trzaskowskim – polityka zagraniczna.
PiS, czyli Duda, stawia na prezydenta Trumpa. To on jest głównym
punktem odniesienia. Oni wierzą, że

miejsca Polski. I gdy Trzaskowski
przestrzega, że polityka PiS obiektywnie prowadzi do marginalizacji Polski
w Unii, a następnie do polexitu, to nie
jest to retoryczny chwyt.
Twittuje zresztą o tym Donald Tusk.
„Jak nazywać się będzie Fort Trump,
jeśli – co bardzo prawdopodobne –
wybory wygra Joe Biden? To pytanie
nie jest żartem. Za kilka miesięcy Polsce grozi międzynarodowa izolacja –
nie tylko w Europie. To jest prawdziwa stawka tych wyborów”.
Tak w największym skrócie wygląda
alternatywa, przed którą w najbliższą
6-12.07.2020

PRZEGLĄD 11

KRAJ
niedzielę staniemy. Nie ma tu żadnych niespodzianek, ukrytych intencji. Jarosław Kaczyński wielokrotnie
już powiedział, do jakiej Polski dąży,
i słowa te potwierdził czynami. Duda
prezydent da mu kolejne lata, by ten
projekt zrealizować. Po drugiej stronie jest Trzaskowski, który wyraźnie
mówi, że będzie przeciw projektowi
państwa PiS. Polacy zdecydują, która
Polska bardziej im odpowiada. Polacy
– czyli kto?

•

Na tydzień przed wyborami wiemy jedno – kandydaci idą łeb w łeb
i każdy wynik jest możliwy.
Teoretycznie faworytem
jest Duda – zebrał w pierwszej turze 43,5% głosów,
więc naprawdę niewiele
mu brakuje, by mieć większość. Ale czy ją zdobędzie? Czy nie wyczerpał
już swojego zasobu głosów? Czy ma jeszcze skąd
je dobierać? Rafał Trzaskowski w pierwszej turze
przyciągnął 30,5% głosów,
teoretycznie jest więc daleko za Dudą. Ale on z kolei
ma łatwość pozyskiwania
wyborców innych kandydatów – Szymona Hołowni,
Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, a nawet Krzysztofa
Bosaka. Może im tłumaczyć – owszem, być może nie jestem waszym
wymarzonym kandydatem, ale za to
gwarantuję, że polityka w Polsce będzie trwać. Że będzie wolność, a nie
wola prezesa i jego funkcjonariuszy.
Bo taki jest realny wybór. Czy Trzaskowskiemu uda się więc zmontować
takie pospolite ruszenie – wszystkich
przeciwko Dudzie? A w zasadzie –
przeciwko państwu Jarosława Kaczyńskiego, Duda jest przecież w tym
państwie w zasadzie figurantem, te
pseudonimy „Długopis” czy „Adrian”
nie wzięły się znikąd.
Czy więc się uda? Wszystko zależeć będzie od atmosfery najbliższych
dni. I od tego, jak poprowadzą finisz
swoich kampanii obaj kandydaci. Jak
definiować będą podziały i na ile będzie to trafiało do Polaków?
Na przykład, czy będzie telewizyjna
debata Duda-Trzaskowski? I jak wypadną w niej jeden i drugi? Gdy piszę
te słowa, trwa dość nerwowa ucieczka Dudy przed telewizyjną debatą jeden na jeden. Sztabowcy prezydenta
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wymyślają najprzeróżniejsze wykręty,
byle tylko do niej nie doszło i żeby nie
była to swobodna rozmowa dwóch
kandydatów. Komentarze są więc
oczywiste. „Prezydent Duda będzie
robił wszystko, aby nie wziąć udziału
w debacie, bo po prostu się boi. Boi
się, że ta debata nic mu nie da, a być
może pomoże wygrać jego rywalowi”
– to słowa Leszka Millera. W jego opinii Duda dobrze czuje się tylko w TVP,
„która jest partyjną telewizją Prawa
i Sprawiedliwości”. „Czuje się tam
dobrze, jest otoczony życzliwością,
pytania są proste, łatwe, być może

obiecywać. Co prawda Duda już nie
opowiada o miliardach, które zapłacą nam Niemcy z tytułu reparacji, ale
lepsze życie obiecuje. 14. emeryturę,
2 tys. euro pensji, tańsze podpaski itd.
Prezydent coraz lepiej czuje się
podczas wystąpień w kolejnych miastach powiatowych, podczas których
wciela się w rolę trybuna ludowego
i do końca nie wiadomo, czy atakuje
rząd, czy go broni. Widać, że realizuje zamysł sztabu – grę na podział
wyborców, na mobilizację „swoich”
– mieszkańców mniejszych miejscowości, mniej zarabiających, starszych.

•

PiS robi też wszystko, by do
pójścia na wybory zmobilizować
seniorów. Pewnie dlatego premier
Morawiecki ogłosił (kłamliwie, ale
u niego to nie zaskakuje), że nie ma
już zagrożenia koronawirusem i że
można iść głosować.
Według bowiem sondażu Ipsos
przeprowadzonego 28 czerwca,
w grupie wyborców 18-29 lat frekwencja wyniosła aż 65%, podczas gdy w grupie 60+ zaledwie
55,9%. Jest to o tyle istotne, że
wśród najmłodszych Duda zdobył
ledwie 20,3% głosów, mniej niż
Bosak (21,7%), Hołownia (23,9%)

Jeśli wygra Duda, Jarosław Kaczyński będzie miał
wolne ręce, by spacyfikować media.
nawet znane. To przypomina bunkier,
w którym pan prezydent Duda się
schronił i nie chce z tego bunkra wysunąć nosa”, dodał Miller.
Inną metodą, którą stosuje sztab
Dudy, jest chowanie niewygodnych
postaci i spraw. Na czas kampanii
znowu zniknął Antoni Macierewicz,
ale też Jarosław Kaczyński. Nie ma
ich, ewidentnie po to, by nie drażnić tzw. umiarkowanych wyborców, by nie przypominać im, kto ile
w państwie PiS znaczy. Zniknęły też
niewygodne dla PiS tematy: afery
w Ministerstwie Zdrowia, kłopoty budżetu, podwyżki cen, no i katastrofa
smoleńska.

•

Za to w wystąpieniach Andrzeja
Dudy słyszymy coraz więcej ataków
na Trzaskowskiego, na rządy PO-PSL,
na „warszawkę” i „zepsute elity”. Na
osoby LGBT, którymi straszy się lud.
Bo lud trzeba straszyć i pokazywać
mu wrogów. A przy okazji warto

i Trzaskowski (24,5%). Za to w grupie wyborców powyżej 50 lat Duda
wygrał zdecydowanie – w grupie
50-59 lat otrzymał 52,8% poparcia,
a 60+ – 59,8%.
Nie dziwmy się więc, że sztabowcy
Dudy robią wszystko, by mobilizować
seniorów i demobilizować młodzież.
Dla PiS gra o starszych to gra o życie.
Z kolei Trzaskowski mocniej zaczął akcentować sprawy programu Mieszkanie dla Młodych, punktując przy tym,
że PiS ten program zawaliło.
Mamy więc paradoksalne zjawisko – walka o Pałac Prezydencki jest
walką o kształt Polski, o to, czy będzie
demokratyczna i w Europie. Wielkie
słowa, wielkie cele. Ale ta walka toczy
się na małe punkty, o zdobycie poparcia różnych, czasami niewielkich
grup. O ich mobilizowanie.
To dlatego tak trudno jest ten bój
uchwycić. I zorientować się, kto idzie
do przodu, a kto buksuje w miejscu.

Robert Walenciak

FOT. ŁUKASZ DEJNAROWICZ/FORUM, JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS
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o pierwszej turze wyborów pesymiści mówią: „Duda
zdobył prawie 13% głosów więcej niż Trzaskowski”.
Optymiści mówią: „57% wyborców nie chce Dudy”.
Obydwa zdania są prawdziwe.
Co z nich wynika dla drugiej tury? Te 57% wyborców,
którzy głosowali na innych niż Duda kandydatów, ma
bardzo różne poglądy, różne pomysły na Polskę, różne
oczekiwania od prezydenta.
Gdyby wszyscy zagłosowali na jednego kandydata,
sprawa byłaby prosta już w pierwszej turze wyborów. Ale
nie zagłosowali i nie zagłosują. Z tych 57% połowa należy
do Trzaskowskiego. Jak w drugiej turze rozłożą się głosy
pozostałych? Część nie pójdzie do wyborów. Ale trzeba
pamiętać, że część wyborców Trzaskowskiego z pierwszej
tury też nie pójdzie. Wyborcy Trzaskowskiego to w dużej
mierze mieszkańcy wielkich miast. Wielu z nich 12 lipca

Jan Widacki
pierwszej turze, i nie miał czasu sobie tego przemyśleć
i uporządkować. Bo równocześnie mówi, że na razie nie
powie, na kogo sam zagłosuje w drugiej turze, ale zagłosuje na pewno, bo to patriotyczny obowiązek, a chwilę później mówi, że na pewno nie zagłosuje na Dudę. Ale to nie
koniec, bo mówi też, że na Trzaskowskiego zagłosuje tylko
wtedy, gdy Trzaskowski zobowiąże się realizować postulaty, które on, Hołownia, po konsultacji ze swoimi działaczami mu przedstawi. Podsumujmy: na pewno zagłosuje
w drugiej turze; na pewno nie zagłosuje na Dudę; nie wiadomo, czy zagłosuje na Trzaskowskiego. Rozumiecie coś
z tego? Jakąś dziwną logikę stosuje Hołownia.
Tak czy inaczej, można się spodziewać, że znaczna
część elektoratu Hołowni pozostanie w domu, a z tych,
którzy pójdą do urn w drugiej turze wyborów, większość
(ale jaka?) odda głos na Trzaskowskiego.

Jest jeszcze szansa
będzie na wakacjach. Nie wszyscy wezmą zaświadczenia
upoważniające do głosowania w miejscach, gdzie będą
spędzać urlop. Zrobią to najbardziej zagorzali zwolennicy
tego kandydata, bo jednak wymaga to dodatkowej fatygi.
Ile przez to z tych 30% (czyli niespełna 6 mln) ubędzie?
Elektorat lewicy w większości już zagłosował na Trzaskowskiego w pierwszej turze (stąd taki słaby wynik Biedronia). Zostało ok. 432 tys. tych, którzy w pierwszej turze
oddali głos na Roberta Biedronia. Ci z nich, którzy pójdą
do wyborów, zagłosują raczej na Trzaskowskiego niż na
Dudę. Ale ilu ich pójdzie?
Wynik Kosiniaka-Kamysza, nawiasem mówiąc jednego z najbardziej merytorycznych kandydatów (2,37%
głosów), świadczy o tym, że elektorat wiejski na stałe już
PSL-owi zabrali PiS i Duda. Tych ok. 460 tys. wyborców
wiernych PSL-owi podzieli się zapewne na trzy mniej
więcej równe części: część zagłosuje na Dudę, część na
Trzaskowskiego (postrzeganego jako anty-Duda), część
w ogóle nie pójdzie głosować. Prawdziwa gra toczy się
teraz o elektorat Hołowni (blisko 14%, 2,7 mln wyborców)
oraz o elektorat Bosaka (6,75%, 1,3 mln wyborców).
Wydawać by się mogło, że elektoratowi Hołowni bliżej do Trzaskowskiego niż do Dudy. Teoretycznie tak. Ale
znaczna część tego elektoratu to ludzie, którzy mają dość
duopolu PiS-PO i dlatego zagłosowali na bezpartyjnego
Hołownię. Jak teraz się zachowają? Obawiam się, że znaczna ich część pozostanie w domu i w drugiej turze wyborów
udziału nie weźmie. Jak duża to będzie część? Oto jest pytanie! Sam Hołownia, który wbrew sondażom do końca
się łudził, że wejdzie do drugiej tury, a w niej będzie miał
szansę wygrać z Dudą, teraz zachowuje się dwuznacznie,
tak jakby nie przewidział sytuacji, w jakiej znajdzie się po

Pozostaje elektorat Bosaka. On sam też żadnego
z kandydatów nie popiera, chce zachować dystans do
obydwu i czeka, który da mu więcej. Ale z elektoratem
Konfederacji sprawa jest bardziej złożona. Są w nim
zwolennicy kabaretowego liberalizmu Korwin-Mikkego,
ale też bardziej racjonalni liberałowie, narodowcy różnych odcieni (z brunatnym włącznie), antysystemowcy
(jak u Hołowni), patologiczni antysemici. Łączy ich niestety antyeuropejskość, co zbliża ich do elektoratu PiS,
ale z kolei różni od niego antyamerykańskość. Jak się
podzieli ten elektorat? Tak jak więcej wyborców Hołowni postawi na Trzaskowskiego, tak wydaje się, że więcej
wyborców Bosaka, oczywiście spośród tych, którzy pójdą do wyborów, odda głos na Dudę.
Tak więc szanse kandydatów wydają się bardzo wyrównane. O zwycięstwie zadecyduje zapewne kilkaset
tysięcy głosów.
Wiele zależy od aktywności kandydatów na finiszu kampanii wyborczej. Co powinien zrobić lewicowy wyborca?
Iść na wybory i oddać głos na Trzaskowskiego. Trzeba
pamiętać, że zwycięstwo tego kandydata kończy dominację PiS i okres demolowania demokratycznych instytucji
państwa. Nie mając Senatu ani prezydenta, PiS (faktycznie
Jarosław Kaczyński) zdecyduje się zapewne na wcześniejsze wybory. To szansa dla lewicy i ruchu Hołowni. Lewica
w wyborach parlamentarnych odzyskałaby znaczną część
głosów oddanych teraz na Trzaskowskiego. Hołownia, na
fali swojego sukcesu, miałby szansę wprowadzić sporą reprezentację do Sejmu. Nie wiadomo, czy sukces taki byłby
możliwy za trzy lata, gdy entuzjazm osłabnie.
Jak będzie, zobaczymy 12 lipca. Obyśmy 13 lipca obudzili się w innej Polsce. Szansa na to jest.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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