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Nasza RP dopiero po Kaczyńskich
Kaczyńscy, Prezydent i Premier wyliczają swoje osiagnięcia po pierwszym
roku władzy a chmury klęski jak stały nad Polską tak stoją dalej. Kraj jest
nadal pod butem mafii politycznych, które znowu zmajstrowały kolejną
metodę obliczania korzystnych dla siebie wyników w nadchodzących
wyborach samorządowych. Jest to oczywiście jeszcze jedna wersja ordynacji
proporcjonalnej, która ma dać braciom Kaczyńskim więcej władzy w Polsce.
Dobrze pamiętam tych zawziętych bliżniakow z czasu wyborów
prezydenckich w 90 roku, kiedy to stali murem za plecami Lecha Wałesy.
Po wyborach Jaroslaw został Szefem Kancelarii Prezydenta a Lech Szefem
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jako kontrkandydat Lecha Wałęsy
byłem wtedy przez nich traktowany jako wróg numer jeden, ponieważ oni z
pewnością znali prawdziwy wynik wyborów prezydenckich.
W 91 roku w Polsce zdecydowanie rządziła tzw. Prawica, która miała pod
sobą cały aparat wszystkich służb specjalnych wojska i policji. To Prawica
za wszelką cenę nie chciała mojej obecności w polityce. Dlatego w
wyborach do Sejmu w 91 roku z pomocą aparatu SB brutalnie wykasowano
Partię X z większosci okręgów wyborczych nieprawdziwym oskarżeniem o
fałszerstwo podpisów koniecznych do rejestracji kandydatów na posłów.
Złamano wtedy wszelkie zasady prawa bo utrącono nas i nasz elektorat od
procesu demokracji bez podstaw, bez formalnego oskarżenia o domniemane
fałszerstwo wyborcze i bez przedstawienia dowodów przestępstwa.
A więc nie dziwota że po tak zmanipulowanych wyborach do Sejmu w 91
roku mało kto w Polsce wierzył w uczciwość procesów demokracji.
Dlatego kiedy bracia Kaczyńscy ogłosili że założyli Partię Prawo i
Sprawiedliwość, pomyśłałem ze to cyniczna nazwa partii politycznej, ktorej
liderzy znani są z naginania prawdy do swoich potrzeb i ambicji. Z wielu
względów nie miałem do nich zaufania i miałem nadzieję, że większość
Polaków myśli podobnie. Byłem zaskoczony ich wygraną w wyborach w
zeszłym roku. Kaczyńscy, którzy dziś promują się na polskich patriotów
przez kilkanaście lat byli w ścisłym gronie kierowniczym Komitetu Obrony
Robotników, który to notorycznie rozwalał „Solidarnośc” jako ogólnopolski

ruch narodowy. Także uczestniczyli w układzie „okrągłego stołu”.
Następnie bezwględnie i zaciekle promowali Lecha Wałesę na stanowisko
Prezydenta. Potem pozaprawnie działali z urzędów państwowych przeciw
opozycji. Obecnie współpracują w koalicji z takimi ludżmi jak Giertych i
Lepper, których to przeszłość i obecność w polityce budzi coraz więcej
wątpliwości. Czy rzeczywiście można oczekiwać w dzisiejszej Polsce prawa
i sprawiedliwości od chorych na władzę ludzi słynnych z takich wypowiedzi
jak „Teraz k-a my” czy tez „S-j dziadu? Ich życiorysy dokumentują że to nie
patrioci ale bezwględni manipulanci, którzy zrobią wszystko aby utrzymać
się na stołkach. Tacy ludzie nie mają czasu na rządzenie krajem.
Jakość liderów w polityce jest od dawna tak zła jakby to była klątwa nad
Polską. Ta klątwa to proporcjonalna ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu,
która pozwala na permanentną mafijność partii politycznych. Wynik
wyborczy jest wprost proporcjonalny do ilości pieniędzy wydanych na
kampanię, co nie jest ściśle kontrolowane przez Państwową Komisje
Wyborczą. Polska haniebnie jest na końcu światowej listy krajów jeśli
chodzi o wolność wypowiedzi w prasie, radiu i telewizji. Taka jest
„solidarna” Polska braci Kaczyńskich. Ta solidarność polega na tym że kto
nie z nimi to ich wróg.
Przeciętny Polak w dzisiejszej Polsce jest jak Murzyn ze stanu Missouri na
południu Ameryki w latach 50-tych. Niby może głosować ale nie ma swoich
kandydatów. Niby może działać politycznie ale się narazi. Może nie dostać
pożyczki bankowej albo zapomogi. Nie poprze żadnej partii poliycznej
pieniądzem bo lista z datkami może wpaść w ręce „władzy”. Dlatego
większośc tak jak my woli wyjechać zagranicę, gdzie jak wiemy nie jest
idealnie ale o wiele więcej prawa i sprawiedliwości niz w Polsce.
Dopóki w Polsce będzie obowiązywała proporcjonalna ordynacja wyborcza,
będą tam stale u władzy tacy ludzie jak Kaczyńscy. W przypadku zmiany
Prawicy na Lewicę jakość liderów będzie podobna, bo nie istnieje
mechanizm zmiany, który pozwala obywatelom na wolny wybór swoich
reprezentantów.
W czasie wyborow prezydenckich w 90 roku główną obietnicą mojej
kampanii wyborczej było jak najszybsze doprowadzenie do wolnych
wyborów, oczywiście przy ordynacji większosciowej. Tylko taką znałem z
moich doświadczeń politycznych w Kanadzie. Dzisiaj 16 lat pózniej dalej
istnieje ta sama konieczność większościowej ordynacji wyborczej aby
stworzyć solidny fundament dla V-ej RP. Bo IV-a „proporcjonalna” RP jest
dzisiaj tylko dla prywatnej koalicji braci Kaczyńskich. A ja z powodu takich

tekstów dalej jestem traktowany przez władzę jako niebezpieczny człowiek
w mojej Ojczyżnie.
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