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Mam dopiero 48 lat, służę Rzeczypospolitej, pełniąc zaszczytny urząd 
prezydenta. Mam też marzenia. Moim marzeniem jest, byśmy żyli 
w dobrze urządzonym, zasobnym, zamożnym, szczęśliwym kraju. 

W kraju, w którym opowieści o biedzie brzmią równie absurdalnie, 
jak opowieści naszego pokolenia o pustych sklepach 

Z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą 
rozmawiają Jacek Karnowski i Marcin Wikto 

Zdjęcia: Andrzej Skwarcxyński 
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Panie prezydencie, takjak pięć lat 
temu spotyka się pan z Polakami, 
jeżdżąc po kraju dudabusem. Czy 
terazjest inaczej niż w czasie pierw -
szej kampanii f Czy jest trudniej? 
Andrzej Duda: Odpowiem tak: 
wówczas, pięć lat temu, było inaczej 
trudniej. Przecież pierwsze tygodnie, 
nawet miesiące, kampanii w roku 2015 
to była walka o to, by ludzie zaczęli 
mnie dostrzegać, rozpoznawać, brać 
pod uwagę w swoich decyzjach. By się 
dowiedzieli, kim jest Andrzej Duda. 
Gdy zaczynałem, byłem w sumie bar
dzo mało znanym politykiem. 

Dziś tego problemu już nie ma. 
Dziś są inne utrudnienia, prze
szkody, w dużej mierze zwią
zane ze sprawowanym urzędem. 
Wbrew pozorom w wielu przy
padkach to wcale nie ułatwia 
kampanijnych działań, tylko 
znacznie je utrudnia. Doszło 
mnóstwo obostrzeń, których 
pięć lat temu nie było, a które jed
nak muszę uwzględniać. Pięć lat 
temu dudabus jechał tam, gdzie 
chciał, nie było ochrony w takiej 
skali, jakjest dzisiaj. Na początku 
tamtej kampanii w ogóle nie było 
ochrony. Nocowaliśmy, gdzie 
chcieliśmy. Dziś tego nie mo
żemy robić, każde miejsce muszą 
przejrzeć i sprawdzić funkcjona
riusze odpowiedzialni zabezpie-
czeństwo. Jest mnóstwo różnego 
rodzaju utrudnień. 

Mimo tojest pan dużo bardziej do
stępnym kandydatem niż pana naj
ważniejszy rywal. Nie tylko organi
zuje pan więcej otwartych wieców, 
lecz także po każdym przez niemal 
półgodziny rozmawia pan z ludźmi, 
którzy przyszli wysłuchać przemó
wienia. Oficerowie SOP z pewnością 
nie są zadowoleni. 

Staram się wyważyć różne elementy, 
także bezpieczeństwo i otwartość. Ale 
mówiąc, żejest „inaczej trudniej", od
wołuję się także do szerszej perspek
tywy, tej społecznej i tej politycznej. 
Zarówno ja, jak i ugrupowanie, z któ
rego się wywodzę, a więc Zjednoczona 
Prawica, sprawujemy władzę już pięć 
lat. I to też ma swoje skutki. Jak zawsze 

są i zadowoleni z naszych rządów, i nie
zadowoleni. Są ci, którzy zyskali, są ci, 
którzy stracili. 

Władza zużywa? 
Na pewno zużywa władza, której za
powiedzi i obietnice nie zostały zrea
lizowane. Jeśli ktoś długo rządzi i nie 
ma osobistej satysfakcji z dokonania 
czegoś, co naprawdę poprawiło los 
ludzi, co przyniosło im dobre zmiany 
w życiu, to pewnie nieuchronnie do
chodzi do wypalenia, zmęczenia, fru
stracji. To mnie jednak nie dotyczy. 

Nowoczesne państwo to nie 
jest państwo, które zgubiło 
własne tradycje i kulturę. Nie 
wolno nam tego zrobić! Było 
przecież tak, że traciliśmy 
swoje państwo, a mimo to 
przetrwaliśmy dzięki tradycji 
i kulturze. Przetrwała nasza 
siła, przechowaliśmyją 
w rodzinach 

Mam poczucie spełnienia, jestem 
szczęśliwy, bo wychodzę z dudabusa, 
patrzę ludziom w oczy i widzę w tych 
oczach akceptację. Na moje spotkania 
przychodzi mnóstwo osób - tysiące, 
czasem więcej - które są entuzjastycz
nie nastawione i które mówią mi z we
wnętrzną mocą: „Panie prezydencie, 
ani kroku w tył! Tak trzymać! Dzię
kujemy!". Trudno, żeby po takich sło
wach nie czuć się podbudowanym i nie 
mieć chęci do kontynuowania misji. 

Z drugiej strony wydaje się, że walka 
będzie bardzo zacięta, rozstrzygną 
pojedyncze procenty, a może ułamki. 
A przecież w tłe są dziesią tki miliar
dów przekazane na programy pro
rodzinne i socjalne, które w znacz
nej mierze odebrano złodziejom. 

Zapytamy nieco prowokacyjnie: 
czy Polacy rzeczywiście doceniają te 
osiągnięcia, które przecież są i pana 
sukcesami? 

Walcząc o programy społeczne, 
wspierając ukrócenie złodziejstwa, 
wzmacniając siłę Polski, nie myśla
łem o wdzięczności, nie liczyłem na 
to, że dostanę łatwą reelekcję. Przede 
wszystkim chciałem zrobić tyle, ile się 
da, dla Polaków i dla Polski. Chciałem 
wypełnić te oczekiwania, które ludzie 
zgłaszali w czasie kampanii. Dlatego 
zacząłem od obniżenia wieku emery

talnego, bo to był najczęściej zgła
szany postulat. Później podjęliśmy 
inne sprawy, także z sukcesem. Są 
też rzeczy, które ruszyły do przodu, 
a co do których sam miałem wątpli
wości, czy są wykonalne. 

Na przykładf 
Pamiętam, kiedy słyszałem: „Bła
gam, niech pan coś zrobi, żeby na
sze dzieci wróciły z zagranicy", to 
drapałem się po głowie i mówiłem: 
to nie będzie taka prosta sprawa, bo 
nie da się z dnia na dzień podnieść 
wszystkim pensji, stworzyć setek 
tysięcy miejsc pracy, przecież 
nie pojadę, żeby krzyczeć: „Wra
cajcie!". To były takie rozmowy. 
A jednak od tamtego czasu wiele 
się zmieniło i spotykam ludzi, któ -
rzy mówią: „Wróciliśmy z zagra
nicy". Co ważne, gdy pytam, jakjest 
im w kraju, nie słyszę narzekań, są 

zadowoleni. 

Jeżeli już jesteśmy przy kampanii 
sprzed pięciu lat: wielu uczestni
ków tamtej batalii wspomina, że 
choć oni sami czasem powątpie
wali, to pan zawsze mówił z mocą, 
nawet w najtrudniejszych chwilach: 
„Wygram!". Czy dziś również ma 
pan w sobie tę pewność i tę wiarę, 
że wiktoria będzie po pana stronie? 

Pewnie, że mam! Dlaczego miałbym 
nie mieć? To było bardzo dobre 
pięć lat. Gdy wczoraj rozmawiałem 
z grupą młodzieży, to padło pytanie: 
„Co nam pan powie, jak przekona do 
głosowania do siebie?" Powiedzia
łem: „Słuchajcie, pięć lat temu mie
liście 13 lat. Byliście tak młodzi, że 
z wielu spraw nie zdawaliście sobie 
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sprawy. Zapytajcie swoich rodzi
ców, jak im się żyło pięć lat temu, 
jakie były ich problemy, z jakimi kło
potami zmagała się wasza rodzina. 
Rodzice na pewno nie o wszystkim 
wam mówili, bo byliście mali. Niech 
dziś wam opowiedzą. Niech pod
sumują te pięć lat, zapytajcie ich. 
To będzie lepsze, wiarygodniejsze 
świadectwo niż moje słowa". Jestem 
przekonany, że rodzice powiedzą: 
dostaliśmy pieniądze z 500+, które 
pomagają w wychowaniu dzieci, 
dostaliśmy na wyprawkę, wzrosły 
pensje, wspomogliśmy senio
rów 13. emeryturą, skończyły , 
się waloryzacje po 3 zł, teraz są / 
znacznie wyższe. ' 

Zapytamy wprost, dlaczego chce 
pan kolejnych pięciu lat? O co 
toczy się gra f Co jest stawką f 

Chcę wygrać, bo chcę, by ten 
proces był kontynuowany 
przez kolejne pięć lat. To bar
dzo ważne. Wprowadzanie 
zmian nie jest łatwe. W niektó
rych obszarach, np. w wymiarze 
sprawiedliwości, idzie bardzo 
ciężko. Napotykamy na opór 
mocno zakorzenionego środo
wiska, które ma oparcie w tym 
swoistym ułożeniu polskich 
spraw, jakie powstało zaraz po 
1989 r. Ktoś powiedział, że pod 
siebie napisali konstytucję. Wjakimś 
sensie można tak powiedzieć. Ciężko 
wprowadza się zmiany zwłaszcza 
w takich obszarach, w których funk
cjonuje swoisty układ zamknięty. Sąd 
Najwyższyjest tu najlepszym przy
kładem. Bo rzeczywiście po zmianie 
ustroju przyszli tam nowi sędziowie, 
nie było wśród nich żadnego, który 
należał do partii komunistycznej. 
Zrobiono to jednak tylko jednora
zowo, potem znów weszli tam sę
dziowie uwikłani w komunizm. Już 
nie było problemu. 

Swego czasu mocno pana atako
wano za użycie sformułowania.„ko
muchy" w tym kontekście. Nie żałuje 
pan tamtych słów? 

Mówiłem jasno, że to określenie odno
siło się do tych, którzy skazywali ludzi 
w stanie wojennym. To były czyny nie -

godne. Jeśli ktoś to robił, a dziś udaje, 
że nie wie, o co chodzi, to nie mam 
nawet słów komentarza. 

Wspomnieliśmy o młodzieży, ale 
podczas niedawnego spotkania 
w Rykach mówił pan do dzieci, które 
pana otoczyły: „To dla was chcę wy
grać te wybory". Dlaczego? 

Tak, chcę wygrać dla dobra przyszłych 
pokoleń. Mam dopiero 48 lat, służę 
Rzeczypospolitej, pełniąc zaszczytny 
urząd prezydenta. Mam też marzenia. 
Moim marzeniem jest, byśmy żyli 

w dobrze urządzonym, zasobnym, za
możnym, szczęśliwym kraju. W kraju, 
w którym opowieści o biedzie brzmią 
równie absurdalnie jak opowieści na
szego pokolenia o pustych sklepach, 
w które nasze dzieci chyba nie bardzo 
wierzą. 

Kraj może być bogaty, ale jednocześ
nie odwrócony plecami do Boga, do 
wartości patriotycznych, lekcewa
żący tradycję. To są także te wy
miary, które się liczą. 

Nowoczesne państwo to nie jest pań
stwo, które zgubiło własne tradycje 
i kulturę. Nie wolno nam tego zrobić! 
Było przecież tak, że traciliśmy swoje 
państwo, a mimo to przetrwaliśmy 
dzięki tradycji i kulturze. Przetrwała 
nasza siła, przechowaliśmyją w rodzi
nach. To właśnie akcentuję w ostat
nich dniach. 

To dobry moment, by zapytać o Kartę 
rodziny, którą podpisał pan kilka 
dni temu. Po co powstał ten doku
ment? 

Zależy mi, żebyśmy rozwijali no
woczesną gospodarkę, nowoczesny 
przemysł, żebyśmy kształcili naj
lepszych specjalistów w różnych 
dziedzinach. Ale musimy pamiętać 
o tym, co najważniejsze. Rodzina to 
jest najmniejsza wspólnota, miejsce, 
w którym dorastamy, fundament 
naszej tożsamości. Dlatego państwo 
ma obowiązek szczególnej opieki nad 

rodziną. 

Mój rywal wszedł na boisko 
z efektem świeżości. Ale i mnie 
świeżości nie brakuje. Mimo 
obowiązków służbowych 
odbywam znacznie więcej 
spotkań niż moi konkurenci. 
Niech spróbują dotrzymać 
mi tempa, zobaczymy, 
ile pociągną! 

Zdaniem prof. Andrzeja No
waka obecne wybory są star
ciem cywilizacyjnym. Zgadza 
się pan z tą opinią f 
Wjakimś sensie tak. Obecny spór 
wiąże się również z pytaniem o to, 
w jakim kierunku pójdzie Polska, 
w oparciu o jakie wartości będzie 
się kształtować jej przyszłość. 

Wielu komentatorów zwraca 
też uwagę na totalny, a może 
nawet totalitarny charakter 
ideologii, która próbuje zdo
minować świat. Widzieliśmy 
to przy sporze wokół dekla
racji dotyczącej zakazu pro
pagowania ideologii LGBT 
w przestrzeni publicznej. Na

tychmiast posypały się zarzuty o ho-
mofobię, nietolerancję, faszyzm. 
Dyskusja na ten temat ma być nie
dopuszczalna. 

Szacunek należy się każdemu człowie -
kowi. I nawet walcząc w dobrej spra
wie, trzeba pamiętać o godności każ
dego człowieka. Natomiast w Polsce 
mamy wolność słowa i żadna ideologia 
nie może ograniczać naszej wolności. 
Ograniczać debaty publicznej. 

Z całej Karty rodziny przebił się 
tylko wątek dotyczący LGBT, resztę 
próbowano zamilczeć. Dlaczego f 

Cały dokument mocno się opiera 
na zapisach polskiej konstytucji 
i najlepszych wzorcach społecznej 
gospodarki rynkowej. Czyli na mo
delu, który zbudowały np. bogate 
i silne Niemcy. W Polsce rewolu
cja światopoglądowa wiązałaby się 
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w istocie z łamaniem konstytucji. 
Wchodzenie tej ideologii do szkół, 
próby wyrywania dzieci spod wła
dzy wychowawczej rodziców, ten
dencja do narzucania jednej optyki 
to jest sprzeczne z ustawą zasadni
czą, to narusza konstytucyjne prawa 
rodziców. 

Podczas wizyty w Lublinie stanął 
pan naprzeciw grupki ludzi, któ
rzy mówili: „Jesteśmy ludźmiLGBT, 
a nie ideologią LGBT". Co pan mówił 
tym osobom ? 

Porozmawiałem jak z każdym, 
kto chce przedstawić swoje sta
nowisko i usłyszeć moje. Znam 
wiele osób, które są homoseksu
alne. Ale tak naprawdę to rzecz, 
na którą nie zwracam uwagi. 
Przez długi czas mieszkałem 
w budynku, w którym w sąsied
nim mieszkaniu żyła razem para 
mężczyzn. W ogóle nie zwra
całem na to uwagi. I pewnie do 
dziś bym sobie z tego nie zdawał 
sprawy, ale ktoś mi o tym powie
dział. Te sprawy mnie nie inte
resują, dopóki nie dochodzi do 
próby narzucenia innym kon
kretnego światopoglądu. 

Rozmawiamy w drugiej polo
wie czerwca. Gdyby wszystko 
przebiegało zgodnie z kalen
darzem wyborczym, bylibyśmy już 
niemal miesiąc po wyborach. Nie 
żałuje pan, że wybory nie odbyły się 
w maju? Nie ma pan żalu np. do Ja
rosława Gowina? 

Nie, nie mam żadnego żalu do nikogo. 
Mogę, śmiejąc się, powiedzieć, że 
mam żal do pandemii koronawirusa, 
że przyszła i że wybory w maju nie 
mogły się odbyć. Słychać zarzuty, że 
niepotrzebnie próbowano przepro
wadzić wybory korespondencyjne, 
że to uruchomiło złe procesy. Proszę 
jednak pamiętać, że w tamtym czasie 
nie wiedzieliśmy, co się zdarzy, oba
wialiśmy się scenariusza włoskiego. 
Nie wydawało się prawdopodobne, że 
będziemy mogli w perspektywie paru 
miesięcy pójść do urn. Dziś wiemy, 
że także dzięki skutecznej polityce 
całego państwa nie doszło do takiej 
sytuacji. W sumie trzeba się cieszyć 

z tego, jak to wszystko wyszło, a nie 
żałować. 

W maju mierzył się pan jednak 
z Małgorzatą Kidawą -Błońską, czyli 
z kandydatem, mówiąc elegancko, 
mało udanym, a dziś walczy pan 
z Rafałem Trzaskowskim. Z pew
nością wszedł na boisko z impetem, 
wypoczęty, mając pełnię wiedzy 
o kampanii konkurentów. Obawia 
się pan Trzaskowskiego? 

Mój rywal wszedł na boisko z efektem 
świeżości. To nic zaskakującego. Ale 

Podziały zawsze będą, ludzie 
mają różne poglądy, różne 
preferencje, to jest demokracja. 
I może powinniśmy mówić nie 
o jakiejś ogólnej wspólnocie, 
ale o wspólnocie szacunku. 
Wspólnoty poglądów 
wszystkich obywateli nigdy 
bowiem nie będzie 

i mnie świeżości nie brakuje. Mimo 
obowiązków służbowych odbywam 
znacznie więcej spotkań niż moi kon
kurenci. Niech spróbują dotrzymać 
mi tempa, zobaczymy, ile pociągną! 
[śmiech] 

W sumie za panem 95 dni pierw
szej kampanii, 23 dni oczekiwania 
na nowe rozdanie i kilkanaście dni 
drugiej kampanii. Razem niemal 
140 dni. Jest pan zmęczony? 

Panowie, Polska mnie nie męczy. 

Już pięć lat temu, gdy szedł pan 
po zwycięstwo, mówił pan, że po
lityczny podział w Polsce jest zbyt 
ostry, że to nam szkodzi, że byliby
śmy znacznie silniejsi, gdybyśmy po -
trafili się dogadać. Jak pan ocenia 
dorobek swojej prezydentury w tej 
sferze? 

Bylibyśmy silniejsi, gdybyśmy się 
nawzajem bardziej szanowali. To na 
pewno. Ale podziały zawsze będą, 
ludzie mają różne poglądy, różne pre
ferencje, to jest demokracja. I może 
powinniśmy mówić nie o jakiejś 
ogólnej wspólnocie, lecz o wspólno
cie szacunku. Wspólnoty poglądów 
wszystkich obywateli nigdy bowiem 
nie będzie. Może powstać jednak 
wspólnota wzajemnego zrozumienia 
i wartości, do których się razem od
wołujemy. Jak na przykład do hymnu 
narodowego, którego pierwsze słowa 

głoszą: „Jeszcze Polska nie zgi
nęła, kiedy MY żyjemy". Wspólną 
wartością jest Polska, wspólne są 
barwy narodowe, nasza historia, 
nasi bohaterowie i uznanie, że pa
triotyzm jest ważny. 

Mówi pan o szacunku, ale to 
wobec pana stosuje się nową 
mutację przemysłu pogardy. 
Nie oszczędzono panu żadnej 
obelgi. Czy te ataki pana bolą ? 
One dochodzą celu? 
Uderzyliśmy w przywileje bardzo 
silnych grup. Przywileje, które 
w wielu wypadkach zostały zdo
byte już na początku lat 90., a czę
sto były kontynuacją przywilejów 
z czasów PRL. Pamiętam, że gdy 
w kaplicy Pałacu Prezydenckiego 
odsłanialiśmy tablicę upamięt

niającą premiera Jana Olszewskiego, 
ktoś powiedział, że ten 1992 r. był 
przełomowy. Bo wówczas się okazało, 
kto chciał iść do wolnej Polski, a kto 
poszedł za Kiszczakiem. Kto chciał 
nowego państwa, a kto chciał Polski 
Kiszczaka. 

A wy odbiliście Polskę Kiszczakowi? 
Mam takie poczucie, że budujemy 
nowoczesną, suwerenną, silną i de
mokratyczną Rzeczpospolitą. 

Druga kadencja pozwoliłaby dokoń
czyć ten proces? 

Tak. Dlatego z taką determinacją wal
czę o reelekcję. Żeby dokonane zmiany 
miały charakter trwały i przełomowy. 

Wracając do toczącej się kampanii. 
Po wejściu do gry Rafała Trzaskow
skiego strona opozycyjna wyraźnie 
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liczyła, że pana kampanię czeka 
los kampanii Bronisława Komo
rowskiego. Że się zawali, wpadnie 
w turbulencje, w śmieszność. To 
była nadzieja na zemstę za rok 2015. 
Wciąż nie wybaczyli panu tam tego 
zwycięstwa. 

Nie ma się co dziwić takim oczeki
waniom. To ma przesłonić fakt, że 
postawili na kogoś, kto ma za sobą 
bagaż udziału w fatalnych rządach 
PO-PSL. Kogoś, kto był ministrem 
w rządzie Donalda Tuska, kto wyko
nywał jego polecenia. Kto byl 
uczestnikiem tego wielkiego 
kłamstwa związanego z wybo
rami 2011r., gdy obiecywano Po -
lakom utrzymanie wieku eme
rytalnego, po czym natychmiast 
po wyborach ten wiek podnie
siono. Kiedy słyszę, że w lipcu 
2015 r. Rafał Trzaskowski mówił 
w jednym z wywiadów, że oba
wia się naszego dojścia do wła
dzy, ponieważ będzie to ozna
czało zagrożenie dla wielkiej 
modernizacji Polski, to mogę 
się jedynie uśmiechnąć i powie -
dzieć: podniesienie wieku eme -
rytalnego nie było żadną mo
dernizacją kraju, tak samo jak 
zniszczenie przemysłu stocz
niowego nie było modernizacją. 

Czy ma pan poczucie, że - tak 
jak obiecał pan tuż po wygra
nej - był pan rzeczywiście nie
złomny? 

Żadnej ze swoich kluczowych de
cyzji - a mówię przede wszystkim 
o podpisach i wetach - nie żałuję. 
Żadnej decyzji bym nie cofnął. 
Żadnej. W jednej sprawie zacho
wywałbym się inaczej: mocniej 
wpływałbym na posłów i na klub 
parlamentarny Zjednoczonej Pra
wicy, by pewnych rozwiązań nie 
wprowadzali. Niektóre ustawy po
winny być lepiej napisane. Wówczas 
nie musiałbym sięgać po weto. A tak 
nie miałem wyjścia i w rezultacie ja
kaś część moich zwolenników mogła 
mieć poczucie rozczarowania czy 
oburzenia. Z perspektywy urzędu 
prezydenta Rzeczypospolitej uwa
żałem jednak, że nie było innego 
wyjścia. 

Co ważne, szybko stało się jasne, że 
nie oznaczały one wycofania popar
cia dla głębokich zmian w kraju. 
Tak, o tym nigdy nie było mowy. To 
były całkowicie chybione kalkulacje. 

Czy myśli panjuż o drugiej turze? To 
będzie i trudny, i ciekawy moment. 
Będzie musiał pan zabiegać o głosy 
kandydatów Konfederacji i PSL. Ma 
pan pomysł, jak to zrobić? 
W tej chwili walczę o głosy w pierw
szej turze i tylko o tym myślę. 

Chcę wygrać, bo chcę, 
by proces naprawy Polski był 
kontynuowany. To bardzo 
ważne. Wprowadzanie 
zmian nie jest łatwe. Ciężko 
wprowadza się zmiany 
zwłaszcza w takich obszarach, 
w których funkcjonuje 
swoisty układ zamknięty. 
Sąd Najwyższy jest tu 
najlepszym przykładem 

Jacek Wilk z Konfederacji mówi, że 
w drugiej turze zagryzą zęby i poprą 
kandydata Koalicji Obywatelskiej. 

To pokazuje, jakimi zasadami kierują 
się niektórzy politycy Konfederacji. 

Pięć lat temu, tuż przed glosowa
niem w drugiej turze, zadeklarował 
pan na lamach „Sieci": „Dam radę!" 
Teraz też da pan radę? 

Tak, dam radę i tym razem. Stawka 
jest bardzo wysoka: chodzi o to, by
śmy mogli kontynuować ten proces 
naprawy Polski, który rozpoczęli
śmy. Mamy sukcesy, ale jest jeszcze 
sporo do zrobienia. Podnieśliśmy 
polską gospodarkę, zrepolonizowali-
śmy znaczną jej część, w tym w sektor 
bankowy. Agencje ratingowe musiały 

zacząć wystawiać Polsce dobre oceny. 
Także dzięki działaniom naszego 
obozu przechodzimy w miarę suchą 
nogą przez kryzys związany z epide
mią. Niewiele osób dotknęło bezro
bocie, przedsiębiorcy utrzymali miej
sca pracy i wracają do normalności. 
To jest świadectwo tego, że działamy 
skutecznie. Wierzę, że po kolejnych 
pięciu latach będę mógł spojrzeć na 
Polskę i powiedzieć sobie: tak, to już 
jest państwo bezpieczne, zamożne, 
o naprawdę ugruntowanej pozycji 

międzynarodowej. 

Tuż przed wyborami leci pan 
na spotkanie z prezydentem Do -
naldem Trumpem do Stanów 
Zjednoczonych. Jaki jest cel tej 
wizyty w tak newralgicznym 
czasie? 
Zwiększenie bezpieczeństwa Pol -
ski, bezpieczeństwa energetycz
nego i woj skowego, amerykańskie 
inwestycje w Polsce. To już 11. spot
kanie z prezydentem Trumpem. 

Widać jednak, że imperium 
kontratakuje. Zrobią wszystko, 
by przerwać proces budowy sil-
nej Polski. 
Głęboko wierzę, że 28 czerwca 
Polacy porównają to, co było 
przed 2015 r., z tym, co mamy dzi
siaj. Osiem lat rządów PO-PSL 
to kwintesencja III RP. Po 2015 r. 
nastąpiła dobra zmiana. Wcześniej 
polityka klientelistyczna, teraz bu

dowa Trójmorza, czyli konstrukcji, 
w której to my odgrywamy kluczową 
rolę, i konstrukcji, która rośnie w silę. 
Teraz szacunek dla ludzi, wcześniej 
oszukiwanie, lekceważenie, zbywa
nie wzruszeniem ramion wszelkich 
protestów. Ostatnie pięć lat to są 
pozytywne zmiany w każdej niemal 
dziedzinie. Panowie myślą, że ludzie 
tego nie widzą? Że chcą powrotu do 
tego, co było? 

A więc Polska Kiszczaka przegra f 
Tak, przegra Polska Kiszczaka, prze
gra Polska pogardy dla słabszych, 
przegra Polska niesprawiedliwości. 
Wygra Polska, która będzie państwem 
tak mocnym, by chroniło słabszych 
i nie musiało się bać silnych. X 
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