Rada Polityczna, sobota, 27 stycznia 2007
Panie Premierze, Koleżanki i Koledzy,
Chciałbym podzielić się refleksjami na temat wyników wyborów samorządowych na Pomorzu, nazwijmy to, gdańskim. Chodzi mi oczywiście o okręg numer 25. Jesteśmy regionem o unikalnej wysokiej skali poparcia dla Platformy Obywatelskiej. 
Platforma Obywatelska po raz pierwszy całkowicie przejęła władzę w regionie. W poprzedniej kadencji PiS, który miał mniej radnych niż teraz (głównie z uwagi na wówczas jeszcze silną pozycję LPR), był w stanie stanowić albo silną opozycję blokującą, co zmuszało PO do szukania niewygodnego sojuszu z SLD, albo nawet wymusić udział we władzy wykonawczej (Gdańsk, sejmik wojewódzki). 
Tytułem przykładu trzeba przypomnieć, że od stanowiska wiceprezydenta Gdańska nastąpił rozwój kariery politycznej Pani Minister SZ Anny Fotygi, a niemal przez całą kadencję PiS miał swoich wicemarszałków województwa. Tym samym nasz wpływ na politykę pomorską był rzeczywisty. 
Obecnie PiS nie ma żadnej szansy nawet na blokowanie Platformy, a wyborcy obsadzili nas w roli niemal bezsilnych obserwatorów.
Szanowni Państwo. 
Jedyną siłą polityczną mającą szansę złamać monopol PO na władzę w regionie było Prawo i Sprawiedliwość.
W tej sytuacji wymagana była absolutna mobilizacja całej struktury PiS i włączenie do gry wszystkich posiadanych aktywów: parlamentarzystów, samorządowców i kandydatów. Tak się, niestety, nie stało. 
Eksponowane miejsca na listach wyborczych zostały obsadzone w większości przez osoby całkowicie w PiS nieznane, przyjęte do partii dopiero w 2006 roku, stanowiące  zaplecze polityczno-towarzyskoie Jacka Kurskiego. Szczególnie marginalizacja spotkała ludzi z Porozumienia Centrum, którzy pracowali dla jednej partii od wielu lat, w czasach dla nas skrajnie trudnych. Z drugiej strony częsta praktyką przy układaniu list wyborczych było przenoszenie ludzi do niechcianych okręgów, tak by zmniejszyć ich szanse na wybór.
Kandydat PiS na Prezydenta Gdańska nie miał najmniejszych szans na wybór, a jednak kampania wyborcza w 90 procentach była skoncentrowana na nim (kosztem mi.in. kampanii do sejmiku). Mimo to cel kampanii – czyli osiągnięcie II tury, nie został zrealizowany.
Jeśli chodzi o procentowe wyniki wyborów do Rady Miasta Gdańska, PiS osiągnął od wyborów parlamentarnych przyrost rzędu 2 procent, natomiast Platforma – 8 procent. Układ sił w Radzie Miasta, pomimo bardzo wysokiego wzrostu bezwzględnej liczby radnych PiS, zmienił się zdecydowanie na naszą niekorzyść, i daje obecnie środowisku Platformy komfort bezpiecznej większości. Podobnie w Sejmiku – Platforma po raz pierwszy osiągnęła większość bezwzględną.
Lansowany przez Jacka Kurskiego blok PiS – Samoobrona – LPR okazał się w Gdańsku wielką klapą. Zestawiając wyniki poprzednich wyborów i sumując wyniki partii wchodzących w skład poszczególnych bloków, widzimy, że od 2002 roku układ ten tracił wyborczo. W 2002 roku Blok PiS zdobył 36,6%, zaś blok PO 26,9%, w 2005 Blok PiS miał 34,9%, a PO 46,1%, natomiast w 2006 Blok PiS osiągnął wynik 33,3%, czyli o ponad 3 procent mniej, niż 4 lata wcześniej, zaś Blok PO dostał 56,1%, czyli już o 30 % więcej.
Powiedzmy sobie szczerze – sukces PO na Pomorzu był unikalny w skali kraju, ale nie wszystko da się wytłumaczyć słowem „matecznik”
Wyniki wszystkich dotychczasowych wyborów na Pomorzu potwierdzają, że nie jest możliwy sukces wyborczy oparty jedynie na używaniu retoryki i wydawaniu potężnych środków na hałaśliwą kampanię w mediach, bez odwołania się do kompetencji, uczciwości, doświadczenia i klasy kandydatów na samorządowców. Politykę nie robi się tylko w czasie kampanii wyborczej, ale cały czas, a na zaufanie wyborców pracuje się bardzo, bardzo długo.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.
W tej sytuacji stawiam mocno tezę, że dalsze kierowanie pomorskiego PiS przez Jacka Kurskiego uniemożliwi zbudowanie silnej partii w regionie. Cele postawione przed nami na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi nie zostaną osiągnięte – przeciwnie, kontynuacja dotychczasowej polityki prowadzi wprost do kolejnego wielkiego zwycięstwa wyborczego Platformy na Pomorzu. Dlatego proszę i apeluję o rzeczową i wnikliwą analizę wyników wyborów, a przede wszystkim o uważne obserwowanie tego, co dzieje się w strukturach lokalnych i podejmowanie niezbędnych decyzji, w tym decyzji personalnych.
Dziękuję!

Uwaga:
Prezes Jarosław Kaczyński w podsumowaniu dyskusji powiedział, że ta sprawa będzie zbadana przez władze partii. Nigdy tak się nie stało ...

