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Jak tylko zaczęło być coraz bardziej prawdopodobnym to, iż to właśnie Prawo i 
Sprawiedliwość będzie mieć najwięcej do powiedzenia o obsadzie personalnej nowego rządu, 
podniósł się chóralny rejwach, wypominający, że przecież nie może być tak, aby lider tej partii, dr 
Jarosław Kaczyński, uchylił się od objęcia stanowiska premiera, bo przecież ZNOWU byłby w 
Polsce rząd "sterowany z tylnego siedzenia". Było to jawną aluzją do rządu prof. Buzka, którym 
jakoby "z tylnego siedzenia" sterował przew. Marian Krzaklewski, przywódca AWS, bowiem tylko 
w tym jednym zastosowaniu używano dotychczas wyrażenia "sterowany z tylnego siedzenia". Ci 
publicyści, którzy fatygowali się (jak np. red. Janina Paradowska) objaśniać dokładniej, co mieli na 
myśli, tłumaczyli, że przecież nie jest dopuszczalne, aby premierem nie został lider zwycięskiego 
ugrupowania. Tymczasem – jak było w okresie tzw. "transformacji ustrojowej" w Polsce? Osobami, 
które zostały desygnowane na premiera (większość z nich potem rzeczywiście stawała na czele 
rządów), byli kolejno: Czesław Kiszczak, Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Bronisław 
Geremek, Jan Ferdynand Olszewski, Hanna Suchocka, Waldemar Pawlak, Józef Oleksy, 



Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz. 
Spośród nich wszystkich TYLKO JEDEN był liderem zwycięskiego ugrupowania w momencie, 
kiedy powierzano jemu misję utworzenia nowego rządu – był nim... Leszek Miller (ale on jest, jak 
wiadomo, specjalistą od kończenia, a nie od zaczynania). Gdzież była red. Paradowska i legion 
innych purystów obyczaju parlamentarno-gabinetowego, kiedy do roli premiera przymierzali się 
pozostali (poza Jerzym Buzkiem i Kazimierzem Marcinkiewiczem) politycy? Warto tu mieć także 
w pamięci troszkę inny motyw propagandy wymierzonej w PiS parę miesięcy wcześniej, kiedy 
premiera Jarosława Kaczyńskiego nie domagano się, ale... nim straszono1 na wypadek, gdyby 
prezydentem został jego brat, prof. Lech Kaczyński. No bo co by to był za nepotyzm? "Kaczyzm" 
do kwadratu! 

 

 Kiedy w 1993 roku sondaże wskazywały na zwycięstwo wyborcze SLD, prasa zagraniczna 
(tzw. "opiniotwórcza") alarmowała: do władzy mogą dojść "populiści", którzy w kampanii 
wyborczej używali już hasła "tak dalej być nie musi" z wyraźną, chociaż nie zawsze dopowiadaną, 
aluzją do tzw. planu Balcerowicza. Straszono Polaków, co może niemiłego spotkać nasz kraj, jeśli 
wyborcy powierzą ster rządów takim "populistom". A to długów nam nie zredukują w Klubie 
Paryskim i w Klubie Londyńskim, a to Bank Światowy nie da kredytów, a Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy nie zechce z takim rządem w ogóle poważnie rozmawiać. Potem okazało się, ze 
ci "populiści" nie byli aż tak strasznie populistyczni: troszkę, co prawda, różnili się między sobą 
gustami co do banków (jedni woleli BGŻ, inni np. Bank Śląski), premier z ich pierwszego rozdania 
nawet robił za "hamulcowego", kiedy udawał2 wahanie, czy podpisać zgodę na przekazanie kolejnej 
"transzy" do Programu Powszechnej Prywatyzacji; za to partia najbardziej potencjalnie 
populistyczna (UP) była wtedy w rządzie tylko "jedną nogą", i to "z pewną taką nieśmiałością". 
Toteż, kiedy po czterech latach wahadło kapryśnej opinii publicznej zbliżyło się ku partiom, 
lubiącym przywoływać swoje pochodzenie od "pnia solidarnościowego" i z "obozu 
posierpniowego", mniej więcej te same zagraniczne redakcje zaczęły straszyć "populistami" 
właśnie z tej drugiej strony. Że na przykład zwolennicy powszechnego uwłaszczenia z AWS mogą 
spaprać to, co z takim samozaparciem kontynuowały trzy poprzednie rządy. Że wobec takich 
strasznych niebezpieczeństw Polska naraża się na duże kłopoty i opóźnienia w procesie 
przyjmowania do NATO i do UE. A przecież to za rządów tych "populistów" z AWSLD przyjęto 
nasz kraj do obydwu tych zachodnich struktur. W obliczu kampanii wyborczej 2005 roku 
towarzyszka posłanka i prof. Joanna S. lansowała neologizm "kaczyzm", pewnie dlatego tak przez 
nią ulubiony, że "rymuje się" ze słowem "faszyzm", co stanowi twórcze rozwinięcie zapomnianej 
"teorii" o "faszystowskim" charakterze dyktatury sanacyjnej w Polsce. Na zewnątrz kraju 
przypomniano inną, równie zasłużoną dla Obozu Postępu, Pokoju i Socjalizmu, tzw. "teorię dwóch 
wrogów" – przedstawiając PiS jako ugrupowanie, gotowe nieodpowiedzialnie popsuć stosunki 
Polski z OBYDWOMA wielkim sąsiadami naraz: z Niemcami i z Rosją. 
                                                
1 Straszono zapewne szczerze: gdy 10 lipca 2006 r. premierostwo Jarosława Kaczyńskiego stało się faktem, 
kampania zwalczania bliźniaków Kaczyńskich przybrała na sile; jednym z jej kulminacyjnych  momentów 
był tak zwany "Błękitny Marsz", zorganizowany przez Platformę Obywatelską (zob. np.: 
<http://www.gdansk.smd.org.pl/801/wyjazd-na-blekitny-marsz-7-pazdziernika.html>) w dniu 7 października 2006 r. (zob. 
np.: <http://citisus.salon24.pl/297599,blekitny-marsz-po-czyli-kto-pierwszy-dzielil-polske>), który zatem przypadł – tak 
się złożyło? – w dniu kilku komunistycznych rocznic: dekretu o ustanowieniu Milicji Obywatelskiej (1944), 
proklamowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1949), ustanowienia tzw. "konstytucji 
brieżniewowskiej" w Związku Sowieckim (1977) oraz – last but not least – urodzin sławnego pułkownika 
sowieckiej bezpieki Władimira Władimirowicza Putina (1952).  
 
2 Podpisał 19 października 1994 r., zob.: A[nna] K[ozicka]-K[ołaczkowska], "Trzecia transza podpisana", 
"Rzeczpospolita" z 20 października 1994 r., <http://archiwum.rp.pl/artykul/30759-Trzecia-transza-podpisana.html>. 
Mowa o premierze Waldemarze Pawlaku przywódcy partii o nazwie: PSL "Sojusz Programowy" (dawniej: 
ZSL).  



 

 Technika ustawiania upatrzonego polityka albo ugrupowania w pozycji mylącej, ale 
dogodnej do krytykowania, działa stale w jedną stronę i właściwie dopiero po raz drugi jest z taką 
siłą stosowana. Poprzednim razem to się zdarzyło podczas tworzenia i działania rządu mec. 
Olszewskiego. Interesująco przedstawił to w kilka miesięcy później publicysta ze środowiska 
niezbyt gorliwie wspierającego ów rząd, który jednak dostrzegał znamienny kontrast: "Jednym z 
ewenementów polskiego życia publicznego jest to, że panująca opinia o kolejnych premierach 
tworzona jest nie z perspektywy czasu, na podstawie oceny ich poczynań – ale z góry, w momencie 
obejmowania urzędu. Nasi dziennikarze są w swej masie niezwykle jednomyślni, która to 
jednomyślność groźba środowiskowego ostracyzmu okazała się gwarantować skuteczniej niż 
wszystkie sankcje, jakimi ongiś dysponowała cenzura i wydział prasy KC. W gruncie rzeczy to, jak 
będą oceniane działania nowego rządu – jakiekolwiek by były – można wywnioskować już z 
pierwszej konferencji prasowej nowego premiera. I tak, na przykład, już na pierwszym spotkaniu z 
dziennikarzami Jana Olszewskiego dawało się wyczuć niemal fizyczną agresję sali. Głośne 
parsknięcia, demonstracyjne wzruszanie ramionami i szydercze chichoty, rzucane teatralnym 
szeptem uwagi w rodzaju »po co nagrywasz, co on niby może  mądrze powiedzieć?« – ta atmosfera, 
przypominająca zachowanie złośliwych i, co tu kryć, bardzo źle wychowanych dzieci podczas lekcji 
nielubianego nauczyciela, od pierwszej chwili nie pozostawiała wątpliwości co do tonu przyszłych 
komentarzy. Zupełnie inaczej zachowywali się ci sami dziennikarze na pierwszej konferencji pani 
Suchockiej. [...] Panią premier pytano o fryzjera i o to, czy woli nosić kiecki długie, czy krótkie, 
prawiono jej dusery, a nade wszystko – bezustannie zachwycano się faktem, że na czele rządu 
stanęła kobieta. Wystarczy przejrzeć gazety z ostatnich tygodni, by nabrać podejrzeń, że podobna 
atmosfera będzie towarzyszyć pani premier nadal. Przyzwyczailiśmy się już, że ocenie podlegają nie 
konkretne poczynania polityków, ale na przykład ich oczy." (por.: Rafał A. Ziemkiewicz, "Hormony 
premiera", "Najwyższy Czas!", nr 34(125) z 22 sierpnia 1992 r., str. XII; podkr. moje – K.T.). Z 
perspektywy lat lektura powyższego passusu u Ziemkiewicza przywodzi na myśl zachowania 
dziennikarzy podczas konferencji prasowej komisarza Olgierda Halskiego w (wyemitowanym po 
raz pierwszy przez TVP w dniu 30 października 1997 r.; można go obejrzeć na przykład tutaj: 
<http://chomikuj.pl/fmarek68/Film+Polski+-+Serie/Ekstradycja/Ekstradycja.2+odc.9,394889637.avi>) ostatnim czyli 9. 
odcinku 2. części serialu "Ekstradycja"... Rządowi mec. Olszewskiego wytykano, że za długo 
powstaje (chociaż powstawał szybciej niż gabinet Mazowieckiego), koalicji początkowo go 
wspierającej, zwanej "siódemką", przypisywano "klerykalizm" (Krzysztof Teodor Toeplitz). 
Szczytem absurdu było jednak to, jak wylansowano legendę oczu min. Macierewicza. Ciągnęło 
się to nie dopiero od czasu pamiętnej uchwały lustracyjnej, którą ten minister odważył się wykonać 
(zamiast – odmówić jej wykonania), ale już od... przesłuchań tego polityka jako kandydata na 
ministra w odpowiedniej komisji sejmowej. Akurat w tym rządzie zabrakło pana Kapery, toteż nie 
można było wymuszać usuwania go (za wypowiedzi "niepoprawne politycznie") z rządowej 
posady, jak to się zdarzyło za rządów premierów Bieleckiego i Buzka. Pamiętamy jednak 
oszczerstwo rzucone przeciwko min. Jerzemu Kropiwnickiemu (o udział w antyżydowskich 
czystkach "marcowych") i nacisk prezydenta, skutkujący usunięciem min. Parysa. Inne fałszywe 
oskarżenia (o próbę zamachu stanu), jakie później towarzyszyły odwoływaniu tego rządu, 
doczekały się nawet finału sądowego, podczas którego się nie ostały... 

 

 Co jakiś czas obóz post(?)komunistyczny próbuje mieszać Polakom w głowach odwracając 
ich uwagę od komunistycznych przestępstw i skierować ją – tę obywatelską uwagę – ku bliźniakom 
Kaczyńskim. Już zarzuty stawiane tym dwom politykom we wczesnych latach 90. ubiegłego 
stulecia z powodu spółki "Telegraf" przybrały groteskowy przejaw ulotki – "nekrologu", 
zawiadamiającego o tym, jakoby 14 sierpnia 1991 r. "zmarła [...] wiara w piękne hasła 
»Solidarności«", a miało to nastąpić "po zapoznaniu się z działalnością" tej spółki, "założonej przez 
najbliższych współpracowników Pana Prezydenta".  



 

 

 

Anonimowe "Grono Obywateli" sygnujące nekrolog nie wybrało sobie jako okazję do takiego gestu 
żadnego spośród rozmaitych wydarzeń sprzed 14 sierpnia 1991 roku, do takiego celu się 
nadających. Wymienię tylko trzy: 1° przypisanie kandydatowi na prezydenta Stanisławowi 
Tymińskiemu w dniu3 19 listopada 1990 r. przez min. Krzysztofa Kozłowskiego rzekomych 
kontaktów z reżymem Kadafiego w Libii (a w domyśle – z Moskwą), 2° nieoczekiwany dla bliskich 
i przyjaciół, ale w anonimowych telefonicznych pogróżkach zapowiadany ofierze, nagły zgon na 
serce zdrowego Michała Falzmanna w dniu 18 lipca 1991 roku (Falzmann był tym pracownikiem 
NIK, który wykrył aferę FOZZ i miał odwagę zabiegać o to, aby władze należycie ją potraktowały) 
3° storpedowanie przez Sejm uchwały lustracyjnej Senatu, podjętej 19 lipca 1991 r., (wśród 
senatorów szczególnie przeciw niej oponował były towarzysz Andrzej Szczypiorski, lansowany 
przez "Salon Warszawski" jako czołowy "autorytet moralny"). Autorzy ulotki "nekrologu" nie 
dezawuowali tych zachowań polityków spod szyldu "S", które były spełnieniem oczekiwań 
komunistów. "Przykładem może tu być »Telegraf« – sprawa ciągnęła się długo, co dawało wciąż 
nowe okazje do mieszania w nią nazwisk przeciwników politycznych Belwederu. To, że sprawę 
umorzono z braku cech przestępstwa[,] do wiadomości podano tylko raz i sprawa ucichła. W 
świadomości ludzi udało się jednak w ten sposób zakodować związek pewnych ludzi z »aferami« i to 
wystarczy." (por.: Inga Rosińska i Paweł Rabiej, "»Droga cienia«. Wachowski bez cenzury", 
wydawnictwo "AXEL", Łódź 1993 r., str. 157). W ulotce niby to uderzano w prez. Wałęsę, jednak4, 

                                                
3 Pomyliłem daty: w rzeczywistości ta wypowiedź min. Kozłowskiego zdarzyła się dopiero 1 grudnia 1990 r. 
(zob.: "Polish Government Links Tyminski to Libya, Secret Police", "The Washington Post" z 1 grudnia 1990 
r., <http://www.highbeam.com/doc/1P2-1161522.html>), a więc pomiędzy I a II turami wyborów, kiedy St. Tymiński 
rywalizował już tylko z jednym kontrkandydatem, L. Wałęsą (ten ostatni, być może dzięki temu, wygrał 
wybory). 
 
4 W roku następnym (po opublikowaniu tego artykułu w "Głosie") ukazała się książka, w której można 
przeczytać: "[...] czerwiec 1990 roku. Sesja Komitetu Obywatelskiego. Lech Wałęsa obcesowo ruga 
starowinę, Jerzego Turowicza, dając popis menelskiego braku kultury. Prasa, radio i telewizja bezzwłocznie 
donoszą, że całe towarzystwo było zniesmaczone tym chamstwem, a jedynym, który oklaskiwał brutalność 
Wałęsy, był Jarosław Kaczyński. Dla większego zbulwersowania milionów telewizja ukazała[,] jak Kaczyński 
bije brawo. Piękny numer, zaiste, bo Kaczyńskiego nie było na tej sesji – nie dojechał. W reportaż 
wmontowano materiał filmowy z innego posiedzenia, cynicznie fałszując rzeczywistość." (Waldemar Łysiak, 



wkrótce potem, kiedy drogi braci Kaczyńskich i Lecha Wałęsy rozeszły się, było już jasne, że 
chodziło o bliźniaków, nie o prezydenta. Po latach, kiedy o Porozumieniu Centrum i spółce 
"Telegraf" już mało kto pamiętał, okazało się, że zarzucanie, iż ktoś przyjmował "lewe" pieniądze 
od komunistów, nadaje się do użycia, gdy chodzi o uderzenie (znowu) w braci Kaczyńskich! 

 

 Po dziesięciu latach telewizja publiczna (jej prezesem był wtedy towarzysz Robert 
Kwiatkowski) nadała 17 i 19 czerwca 2001 roku dwa pierwsze odcinki filmu "Dramat w trzech 
aktach" <http://prawda2.info/wiki/Dramat_w_trzech_aktach>. W trójodcinkowym serialu, nakręconym w 
południowoamerykańskiej scenerii, można było usłyszeć PSEUDO-rewelacje płk. Jerzego Klemby, 
oficera wywiadu LWP, w którym – jak sam powiedział do kamery – służył w tej formacji 
zawodowo przez 15 lat (od 1974 do 1989 r.) powołującego się na Grzegorza Żemka – 
współpracownika tegoż wywiadu wojskowego (tzn. Zarządu II Sztabu Generalnego LWP), a 
mające zdyskredytować braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Obaj "bohaterowie" tego dzieła 
twierdzili, że przekazywali pieniądze ukradzione za pośrednictwem FOZZ (= Funduszu Obsługi 
Zadłużenia Zagranicznego) działaczom Porozumienia Centrum. Komunista Grzegorz Żemek 
proponował jakoby komuniście Jerzemu Klembie bardzo znaczną sumę pieniędzy na rozruch 
Porozumienia Centrum, posługującego się radykalnie antykomunistyczną frazeologią, ale 
tymczasem ani tow. Klemba nie zastanawia się nad pochodzeniem, ani tow. Żemek nad 
przeznaczeniem tych pieniędzy. A telewidz? Miał uwierzyć, o to przecież chodziło. Bracia 
Kaczyńscy pozwali TVP do sądu – sprawa zakończyła się ugodą zawartą w kwietniu 2004 roku 
oraz przeproszeniem Lecha i Jarosława Kaczyńskich na antenie. Czyli w sumie – podobnie jak w 
kwestii spółki "Telegraf". Socjotechnika Obozu Walki Klasowej polega na tym, aby przypominać 
nawet zupełnie zmyślone zarzuty, aż w świadomości adresatów tej propagandy pozostanie takie oto 
wrażenie: sami ukradli czy im ukradziono, to nie ważne – ważne że są zamieszani w kradzież. 

 

 Najwidoczniej Czerwoni uznali, że dezinformacje z owej ulotki dotyczącej spółki "Telegraf" 
(parlamentarna kampania wyborcza z 1991 r.) i z "serialu" pod palmami wenezuelskimi 
(parlamentarna kampania wyborcza z 2001 r.) nie wystarczyły i trzeba na nowo walczyć przeciwko 
o dogodny dla nich "image" słynnych bliźniaków. Tegoroczna kampania propagandowa, solidarnie 
wzniecana przez różne odłamy lewicy przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, miała na wiosnę (gdy 
prezydent Warszawy jako pierwszy zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta Rzeczypospolitej) i ma 
nadal (kiedy prof. Lech Kaczyński okazał się zwycięzcą) stanowić znakomite paliwo do rozniecania 

                                                                                                                                                            
"Salon 2. Alfabet szulerów. Część pierwsza A-L", Wydawnictwo Nobilis, Warszawa 2006, str. 114). To 
znaczy, że zwalczanie Jarosława i Lecha Kaczyńskich (właśnie ich, a nie Lecha Wałęsy!) zaczęło się co 
najmniej na 14 miesięcy przed ową ulotką w formie nekrologu, wspomniane zebranie Komitetu 
Obywatelskiego odbyło się 24 czerwca 1990 r..  Jawna wrogość, a przynajmniej silna niechęć, do jednego z 
bliźniaków Kaczyńskich jawnie zaczęła się jeszcze wcześniej, na przełomie lata i jesieni 1989 – po tym, jak 
na miejsce po Tadeuszu Mazowieckim, rozpoczynającym sprawowanie funkcji premiera PRL, 
przewodniczący KKW NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa mianował Jarosława Kaczyńskiego  redaktorem 
naczelnym "Tygodnika Solidarność", większość dziennikarzy z oburzeniem zrezygnowała z pracy w tej 
redakcji i wkrótce przeniosła się do redakcji "Gazety Wyborczej": "Większość zespołu odmówiła współpracy z 
Kaczyńskim. Ludwika Wujec, która była zastępcą redaktora naczelnego, pamięta, że w imieniu całej redakcji 
pojechała przekonywać Wałęsę i Komisję Krajową Solidarności do swoich racji.".  Tych którzy pozostali w 
"Tygodniku", albo właśnie wtedy zatrudnili się tam, traktowano nieprzyjaźnie: "»Towarzystwo« nie było w 
stanie tego wybaczyć. Bo to był wybór polityczny. Wokół panowała niechęć i ostracyzm, [...] Józef Orzeł 
mówi, że gdy jesienią 1989 przeszedł do »Tygodnika Solidarność«, 90 procent jego znajomych zerwało z nim 
wszystkie kontakty." (zob.: "Jarosław Kaczyński był redaktorem naczelnym", <http://media2.pl/media/7160-
Jaroslaw-Kaczynski-byl-redaktorem-naczelnym.html>). 
 



kampanii przeciwko obydwu bliźniakom. Organizatorzy warszawskiej "Parady Równości" sprzed 
pół roku zapewne w duszach (o ile do posiadania takowych się przyznają...) byli wdzięczni 
prezydentowi stolicy za wydany przez niego zakaz przeprowadzenia owego przemarszu (wyraził 
był zgodę, ale tylko na wiec), gdyż dzięki temu formę w postaci transparentów, szturmówek i 
okrzyków mogli dość obficie wypełnić treścią (anty-kaczyńską, ma się rozumieć). "Parada 
Równości" ze swoją kontrdemonstracją i jej późniejsze o 7 dni odwrócone echo (= "Parada 
Normalności" + kontrdemonstracja) zupełnie przysłoniły uroczystości odsłonięcia pomnika gen. 
Stefana Roweckiego a także – o 8 dni wcześniejszy od Parady Równości "marsz na Sejm", 
zorganizowany przez zwolenników JOW (= Jednomandatowych Okręgów Wyborczych = 
większościowej ordynacji wyborczej do Sejmu). Nieważny komendant AK; bardzo nieważne, o co 
chodzi zwolennikom JOW, nawet nie jest ważne, o co chodzi homoseksualistom (albo raczej – ich 
samozwańczym rzecznikom); ważne, że prezydent Warszawy i potencjalny (wtedy) prezydent 
Polski Lech Kaczyński widniał w roli negatywnego bohatera! 

 

 Co będzie dalej? Zobaczymy. Pewne wzorce będą powielane. Skoro nad rzekomą aferą 
spółki "Telegraf" oraz nad telewizyjnymi oskarżeniami mającymi uwikłać braci Kaczyńskich w 
aferę FOZZ zapanowała powaga rzeczy osądzonej, zapewne ktoś przypomni, że Lech Kaczyński 
nie przeprosił Mieczysława Wachowskiego, wbrew wyrokowi sądowemu. Prawdopodobnie troska o 
"równy status" (kobiet i mężczyzn oraz homo- i heteroseksualistów) w myśl unijnych zaleceń 
będzie wykorzystywana do maksimum. Zwolennicy "schładzania gospodarki" zaczęli już starania o 
to, aby zakrzyczeć minister Lubińską. Miłośnicy obrządku parlamentarno-gabinetowego będą 
używać – i nadużywać – westchnień za rządem większościowym, nawet jeśli rząd Marcinkiewicza 
uzyska votum zaufania. I – nawet wbrew prawdzie – będą szydzić z powolności formowania tego 
rządu, skoro już tak robiono w odniesieniu do rządu mec. Olszewskiego, mimo, iż porównania 
jesieni 1991 r. z latem 1989 r. były korzystne właśnie dla rządu mecenasa. Szkoda, że przynajmniej 
jeden z zarzutów, dających się sformułować już teraz wobec kierownictwa PiS, nie jest czymś 
nieodpartym: pos. Lepper nie zostałby wicemarszałkiem Sejmu, gdyby klub poselski PiS głosował 
przeciwko jego kandydaturze. (Chociaż nie zostałby wybrany także, gdyby dotrzymał swej 
obietnicy złożonej dosłownie o dzień wcześniej, tj. gdyby nie kandydował do tej funkcji!). Nowo 
wyłonione władze Polski nie są oczywiście idealne, ale będą niemiłosiernie zwalczane nie za to, 
lecz za to, że reprezentują myślenie niepodległościowe, myślenie w kategoriach interesu 
Polski. Pod tym względem sytuacja jest ściśle analogiczna do sytuacji, w której działał rząd 
Olszewskiego. Ekipa wyłoniona przez zwycięską partię Prawo i Sprawiedliwość będzie 
niemiłosiernie, z całą mocą obłudy i demagogii (jak premier Buzek przez swojego następcę), 
krytykowana – nie tylko za takie lub inne niefortunne decyzje personalne i merytoryczne, nie tylko 
za błędy nawet całkowicie zmyślone przez jej krytyków, ale za sam fakt jej – tej ekipy – istnienia. 
Obóz przeciwny, czyli (post?)komuniści i ich poplecznicy, nie będą tym razem czekać aż do 
kolejnej kampanii wyborczej, ale zrobią wiele, aby ew. spowodować przedterminowe wybory 
mające sprzyjać ich powrotowi do niedawnego zakresu ich politycznych i gospodarczych wpływów. 

 

 

 

Toruń, 8 listopada 2005 r. 


