
PIOTR GOCIEK: Czy obiecał pan już mieszkań-
com Poznania metro?

TADEUSZ ZYSK: 
-

-

Ja tu żartuję, bo obiecano metro w Krakowie, 
nowe linie w Warszawie, a pan na serio… A ja 
myślałem, że oszczędni poznaniacy nie będą się 
interesowali kosztownymi przedsięwzięciami.

-
dowy,�przy�czym�kilometr�trasy�premetra�

-

-

I to jest najważniejszy punkt pana programu 
dla Poznania?

czyste�i�bezpieczne,�walka�ze�smogiem�

zadania.

Czy Poznań to bogate miasto?

-

No to sprawa przesądzona: w Poznaniu 
kandydat Platformy wygra wybory bez kłopotu. 
Bo podobno tam, gdzie ludzie są bogaci i dobrze 
wykształceni, tam wygrywa PO. 

Profesor Paruch stawia tezę, że niedocenianym, 
a bardzo ważnym powodem popularności PiS jest 
to, że odblokowuje zamknięte przez wiele lat drogi 
awansu.

-

-

Elit, które cierpią na ojkofobię – nienawiść do 
własnej kultury – jak to ostatnio wytknął sędziom 
Jarosław Kaczyński?

Łatwiej być dumnym z powstania, które zakoń-
czyło się sukcesem.

Poznań ma dość  

Jaśkowiaka

Z Tadeuszem Zyskiem, 
kandydatem na 
prezydenta Poznania 
popieranym przez PiS
rozmawia Piotr Gociek
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Zwycięzców z Platformy Obywatelskiej, bo PiS 
miał tu zawsze słabe wyniki.

To jeszcze gorzej. SLD, PO – o czym my w ogóle 
mówimy! Poznań, przed wojną twierdza endecji, 
miejsce pierwszego antykomunistycznego powsta-
nia w 1956 r., jest nagle miejscem, gdzie rządzą 
albo czerwoni, albo różowi. Co się stało?

-

-

-

To w takim razie jak przebiega dziś linia głów-
nego podziału w Poznaniu – mieście zasobnym, 
z mniejszymi nierównościami niż gdzie indziej? 
PiS kontra anty-PiS czy może jest to podział 
ideologiczny: tęczowa lewica, której taranem stał 

się prezydent Jacek Jaśkowiak, kontra konserwa-
tyści?

To która teza jest prawdziwa? Bo PiS sugeruje, 
że musi wygrać w samorządzie, żeby dokończyć 
przebudowę państwa, a PO i Nowoczesna krzyczą, 
że PiS chce tylko centralizować i dławić lokalną 
demokrację. Co pan chce dławić w Poznaniu?

-

Czyli strategia PO i Nowoczesnej, budowanie 
kampanii na strachu, że przyjdzie PiS i zniszczy 
samorządność, nie jest właściwa?

Wyobraźmy sobie, że na biurku prezydenta 
Poznania Tadeusza Zyska leżą dwa wnioski: jeden 
narodowców, którzy chcą zorganizować Marsz 
Niepodległości, oraz środowisk LGBT, które chcą 
zorganizować Paradę Równości. Na który będzie 
zgoda?

-
-

-

Czego nauczyła pana kampania? Psycholog 
z wykształcenia, wydawca i biznesmen znalazł się 
nagle w zupełnie innej roli, nie obserwatora, tylko 
uczestnika. I co odkrył?

Czyli to droga w jedną stronę? Już nie wydawca, 
ale polityk?

-

-

30 proc. to za mało, żeby zostać w drugiej turze 
prezydentem Poznania.

  Wszelkie prawa zastrzeżone
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