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Walka o w∏adz´ rozstrzygn´∏a
si´ ju˝ bowiem w czasie wyborów
parlamentarnych, gdy PIS nie zdo-
by∏ odpowiedniej iloÊci g∏osów, wys-
tarczajàcej do zmiany konstytucji.
Tylko wtedy mo˝na by by∏o wpro-
wadziç system prezydencki, dzi´ki
czemu typowany na prezydenta
Lech Kaczyƒski sta∏by si´ superpre-
mierem z nieograniczonà praktycz-
nie w∏adzà i wraz z bratem móg∏by
- „po uwa˝aniu” wdra˝aç w kraju
„prawo i sprawiedliwoÊç”. Pomys∏
by∏ przedni, ale wykonanie zawio-
d∏o.

A przecie˝ mog∏o byç inaczej!
Ech, gdyby tylko ksiàdz Rydzyk zmo-
bilizowa∏ wczeÊniej swój wielomilio-
nowy elektorat i „zatopi∏ Platfor-
m´”, zanim wystartowa∏a do wybo-
rów. Gdyby przewodzàcy Polonii w
Ameryce ¸aciƒskiej, Jan Kobylaƒs-
ki, (oskar˝any obecnie o wydawanie
Niemcom ̊ ydów w czasie okupacji)
- ju˝ na poczàtku kampanii wybor-
czej ujawni∏ opinii publicznej, ˝e
Jan Maria Rokita to ˝aden „Roki-
ciak”, tylko facet o nazwisku Izaak
Goldwicht, czyli, jak to si´ niegdyÊ
w Polszcze mówi∏o: „parch prze-
brzyd∏y”, podobnie jak i odnowiona
w Duchu Âwi´tym, gorliwa katolicz-
ka Hanna Gronkiewicz - Waltz.

Wed∏ug Kobylaƒskiego, pani
Hanna to ˝adna Gronkiewicz, tylko
Hajka Grundbaum. Gdyby wresz-
cie wyjaÊniono wyborcom w por´,
˝e ka˝dy Kaszub to Niemiec, a elek-

torat „Platformy” to zliberalizowani
masoni, postkomuchy i przesiedleni
w ramach „Akcji Wis∏a” Ukraiƒcy -
to zwyci´stwo PiS-u by∏oby pe∏ne i
moglibyÊmy si´ doczekaç prawdzi-
wej IV Rzeczpospolitej, a tak co?
Pozosta∏a tylko dogrywka o prawo
przypinania orderów, bo w tym
uk∏adzie zmiana dotychczasowego
ustroju na prezydencki nie jest mo˝-
liwa.

Polska niepodleg∏a nie mia∏a
szcz´Êcia do prezydentów. Pierw-
szego, wybranego w 1922 r. Gabrie-
la Narutowicza, wybitnego uczo-
nego i patriot´, profesora politech-
niki w Zurychu, zastrzeli∏ w dniu
11 grudnia 1922 r. w Zach´cie pe-
wien nawiedzony narodowiec Eli-
giusz Niewiadomski. Zastrzeli∏ go,
bo mia∏ mu za z∏e, ˝e ten wybór
swój zawdzi´cza∏ g∏osom mniejszoÊ-
ci narodowych - co nie by∏o prawdà
(chocia˝ Polacy stanowili wówczas
zaledwie oko∏o 60% obywateli RP).
Niewiadomskiego skazano na
Êmierç, a odpowiedzialnoÊcià mo-
ralnà za zamordowanie pierwszego
w dziejach prezydenta obarczono
endecj´ czyli narodowà demokra-
cj´, której spadkobiercy w III RP
majà si´ zupe∏nie nieêle, i kto wie,
mo˝e nawet wejdà do rzàdu tworzo-
nego przez PiS. Drugim prezyden-
tem RP by∏ prezydent Stanis∏aw Woj-
ciechowski, którego jednak obalono
w wyniku przewrotu majowego
1926 r. Wi´cej szcz´Êcia mia∏ trzeci

prezydent Rzeczpospolitej, prof.
Ignacy MoÊcicki, wybitny uczony i
wynalazca, profesor Politechniki
Lwowskiej. Wyk∏ada∏ w Londynie i
Freiburgu, tworzy∏ podstawy pols-
kiego przemys∏u chemicznego. By∏
dyrektorem Zak∏adów Chemicznych
w Chorzowie. Z jego inicjatywy i
przy wykorzystaniu jego doÊwiad-
czeƒ zbudowano Zak∏ady Azotowe
w Tarnowie (s∏ynne MoÊcice).

Profesor MoÊcicki jest niedoÊci-
gnionym wzorem dla wszystkich
kandydatów na urzàd Prezydenta
Rzeczpospolitej. Jako naukowcowi
nikt mu dotàd nie dorówna∏: ani
nieukoƒczony magister Aleksander
KwaÊniewski, ani skoƒczony magis-
ter Donald Tusk. Nie dorównuje
mu te˝ Lech Kaczyƒski, który swój
doktorat z prawa pracy pisa∏, gdy
w Radomiu bito robotników, a czasy
wtedy by∏y takie, ˝e o prawie pracy
pisa∏o si´ albo dobrze, albo wcale.
Skoro wi´c Lech Kaczyƒski doktorat
swój obroni∏, to znaczy, ˝e socjalis-
tyczne prawo pracy, chocia˝ nag-
minnie ∏amane - nie wzbudza∏o w
nim odrazy, jakà dziÊ wzbudza w
nim PRL. A przecie˝ nikt go nie
zmusza∏ do wchodzenia na tak
grzàski grunt. Równie dobrze móg∏
sobie wybraç temat apolityczny:  z
prawa cywilnego, rodzinnego lub
spadkowego, a nawet z prawa
rzymskiego, które choçby z racji
wieku - nic wspólnego z komunà
mieç nie mog∏o.

Pomimo ˝e zabieram g∏os przed drugà turà wyborów prezydenckich, ju˝ teraz mog´ zapewniç
Czytelników, ˝e wybór prezydenta, który lada moment zostanie dokonany, nie b´dzie mia∏ ˝adnego
prze∏o˝enia na zakres jego kompetencji konstytucyjnych. Uk∏ad si∏ w parlamencie wyklucza bowiem
zgod´ na konstytucyjne wzmocnienie pozycji prezydenta, a falandyzowaç prawo móg∏ tylko Lech Wa-
∏´sa. Tak wi´c czy obecnie wygra Lech Kaczyƒski, czy Donald Tusk - nie b´dzie to mia∏o ˝adnego zna-
czenia, gdy˝ prezydent pe∏ni u nas funkcje g∏ównie reprezentacyjne - i tylko kobiety b´dà mog∏y
oceniç, czy wybrany w miejsce Aleksandra KwaÊniewskiego kandydat jest bardziej interesujàcy od
swego poprzednika, czy te˝ nie?  A dla zwyk∏ego obywatela b´dzie rzeczà bez znaczenia, czy order
mu przypnie Donald Tusk czy Lech Kaczyƒski.
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Zasada „Panu Bogu Êwieczk´, a
diab∏u ogarek” zawsze si´ mia∏a w
Polsce dobrze. By∏a pos∏anka na sejm
PRL, a póêniejsza solidarnoÊciowa
premier i obecny  ambasador Polski w
Watykanie, pani Hanna Suchocka, dok-
torat swój napisa∏a na temat „socjalis-
tycznej praworzàdnoÊci”. Nie musia∏a,
a udowodni∏a, ˝e kraje socjalistyczne
sà praworzàdne, no i zosta∏a nagrodzo-
na doktoratem. Zdanie w tej materii
zmieni∏a dopiero po zmianie ustroju,
ale doktoratu si´ nie zrzek∏a.

A tak na marginesie, to w RFN po
upadku komunizmu uniewa˝niono
niektóre, zdobyte w czasach komuny
stopnie naukowe z zakresu nauk spo-
∏ecznych, które udowadnia∏y podobnie
absurdalne tezy.

Miejmy nadziej´, ˝e kolejne poko-
lenie lustratorów i dekomunizatorów
nie pozbawi naszych kandydatów i in-
nych, równych im „m´˝ów stanu” zdo-
bytych w PRL-u stopni naukowych, cho-
cia˝ nigdy nic nie wiadomo. I tylko
Aleksander KwaÊniewski mo˝e spaç
spokojnie. Tytu∏u magistra nikt mu nie
odbierze, bo go nigdy nie uzyska∏.

Profesor MoÊcicki narzuci∏ te˝ nie-
zwykle wysoki standard dystynkcji i
kultury osobistej. Nigdy by nie powie-
dzia∏ do nikogo, nawet do s∏u˝by: „spie-
przaj dziadu”, jak to rzek∏ b∏yskotliwie
jeden z braci Kaczyƒskich, zaczepiony
na ulicy przez jakiegoÊ menela, a mo˝e
tylko zawiedzionego wyborc´. Ale Ka-
czyƒski nie edukowa∏ si´ w monarchii
habsburskiej, lecz w znienawidzonym
PRL-u, a potem ju˝ tylko edukowa∏ in-
nych. Jak umia∏, tak i edukowa∏.

Tak wi´c trudno b´dzie naszym kan-
dydatom osiàgnàç poziom prezydenta
MoÊcickiego, cz∏owieka pe∏nego dosto-
jeƒstwa, obdarzonego s∏usznym wzros-
tem, zawsze w eleganckim fraku, pro-
wadzàcego w pierwszej parze mazura
w czasie niezliczonych balów na Zamku
Królewskim w Warszawie. No bo i jak
tu sobie wyobraziç taƒczàcego - Êmier-
telnie powa˝nego Lecha Kaczyƒskiego,
który nic, tylko by wymierza∏ „prawo i
sprawiedliwoÊç”, czy te˝ wiecznie spi´-
tego Donalda Tuska, któremu ró˝ni
niegodziwcy wcià˝ grzebià w papierach.

Zresztà mazura panowie ci pewnie
w ogóle nie taƒczà,  w stylu disco te˝
si´ nie udzielajà, chyba ˝e, idàc z du-
chem czasu, sà hiophopowcami, gdy˝
taniec ten od czasu zaprezentowania

go przez naszà m∏odzie˝ w Watykanie
trafi∏ na salony. Dobre wi´c i to, ale jaka
gwarancja, ˝e kanclerz RFN Angela
Merkel te˝ taƒczy w stylu hip - hop.
Gdy wi´c przyjdzie do urzàdzenia balu
odpowiadajàcego majestatowi Rzecz-
pospolitej, to wyjdzie na to, ˝e pani
kanclerz b´dzie musia∏a Êcian´ podpie-
raç, chyba ˝e wynajmie si´ dla niej
jakiegoÊ fordansera, byle nie o umiej´-
tnoÊciach Nikodema Dyzmy, bo ten
nadawa∏ si´ tylko na premiera, a na to
stanowisko kandydata ju˝ mamy.

Wszystko wskazuje na to, ˝e ˝aden
z kandydatów poziomowi prezydenta
MoÊcickiego nie dorówna. Nie wiadomo
te˝, czy dorównajà oni poziomowi na-
szego noblisty, pana  prezydenta Wa∏´sy.
W ka˝dym bàdê razie z pewnoÊcià nie
dorówna mu kandydat nazwany przez
Lecha Wa∏´s´ „Kozio∏kiem Mato∏kiem”.

Niezale˝nie od tego, kto zwyci´˝y
w wyborach prezydenckich, uprawnie-
nia prezydenta nie ulegnà zmianie. Re-
alna w∏adza pozostanie wi´c w r´kach
premiera. Skoro Jaros∏aw Kaczyƒski
zrezygnowa∏ z funkcji premiera, a zmia-
ny konstytucji w obecnym uk∏adzie si∏
przeprowadziç si´ nie da - to jeÊli na-
wet Lech Kaczyƒski wygra wybory - to
i tak nie b´dzie mia∏ ˝adnych realnych
uprawnieƒ. Co najwy˝ej, wzorem pre-
zydenta KwaÊniewskiego, b´dzie móg∏
zleciç któremuÊ ze swych ministrów, by
„powita∏ ziemi´ kaliskà” lub pograç
sobie w tenisa w Cetniewie (o ile po-
trafi?). W sumie pozycja braci Kaczyƒ-
skich ulegnie os∏abieniu.

JeÊli zaÊ wybory prezydenckie wy-
gra Donald Tusk, to bracia Kaczyƒscy
w ogóle znajdà si´ na lodzie. W sejmie
nie b´dzie przyzwolenia na rzàdzenie
Polskà przez Jaros∏awa Kaczyƒskiego „z
tylnego fotela”, a Lech Kaczyƒski, w
wypadku uprawomocnienia si´ wyro-
ku skazujàcego za znies∏awienie Mie-
czys∏awa Wachowskiego, utraci nadto
fotel prezydenta Warszawy, gdy˝ prezy-
dent naszej stolicy, w przeciwieƒstwie
do prezydenta Rzeczpospolitej musi
byç niekarany. Fakt ten by∏by logicznà
konsekwencjà zasady „ignorantia iuris
nocet”,  która dotyczy wszystkich, a wi´c
równie˝ i tak „starannie wykszta∏cone-
go prawnika” jak Lech Kaczyƒski. A co
my z tego mieç b´dziemy? Ano przyÊpie-
szone, przedterminowe wybory.

   Dawid Binemann-Zdanowicz
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