
Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Odbę-
dą się 26 maja 2019 roku. Gorąco namawiam do 
udziału w nich. I do oddania głosu na tych kandy-
datów, którzy nie obiecują gruszek na wierzbie, ale 
swym dotychczasowym działaniem udowodnili, iż 
potrafią walczyć o polskie sprawy w Unii, że pro-
wadzą statek o nazwie Polska w sposób właściwy.

Kolegom regionalistom (i nie tylko) odradzam 
zdecydowanie głosowania na zdrajców (pamiętamy 
kto jeździł na skargę na własny kraj do Brukseli), 
nieudaczników (budujących autostrady za gigan-
tyczne pieniądze, robiących nietrafione zakupy, np. 
Pendolino) i oszustów (vide liczne afery finansowe, 
w tym związane z przekrętami VAT-wskimi). Nie 
należy przy tym wierzyć w nagłą odmianę obecnej 
opozycji, w jej obietnice bez pokrycia, bez szans 
na ich realizację. Pamiętajmy o tym oddając swój 
głos przy urnie wyborczej kto w swym w progra-
mie wyborczym myśli o Polsce i jej rozwoju. Tyl-
ko bowiem ci politycy, którym na sercu leży dobro 
Polski, tej wielkiej naszej Ojczyzny będą pamiętali 
o potrzebach i rozwoju naszych małych ojczyzn. 
W tej sytuacji koniecznie weźcie udział w tych wy-
borach. Nieobecni nie mają prawa, już po wybo-
rach, narzekać na ich wyniki

A teraz o innych sprawach. Przed czterema laty 
pisałem Chciałbym wypowiedzieć się na temat 
wszelkich pseudokonkursów, rankingów lokalnych 
liderów, wyborów ludzi miesiąca, osobowości roku, 
postaci naszego życia publicznego nagradzanych 
symbolami lokalnej kultury. Wszystkie te widowi-
ska bardziej przypominają sztuki teatralne z dobrze 
wcześniej rozpisanymi i wyćwiczonymi rolami, niż 
autentyczne wybory. 

W ten sposób obserwujemy kształtowanie obrazu 
Polaka pozbawionego ambicji i większych potrzeb 
kulturowych. Podobny wizerunek Polaka jawi nam 
się na podstawie obrazu w mediach. Serwowane 
w „naszej” telewizji (wyjątek stanowi TV Trwam 
i w pewnym stopniu TV Kultura i TV Polonia) 
różnych programów tzw. rozrywki bezpośredniej, 
niewybrednych skeczów pozbawionych większej 
wartości, obliczonych na odruchy coraz bardziej 
prymitywnego odbiorcy zatrważa ogromem czynio-
nego spustoszenia duchowości i psychiki naszych 
rodaków.

Po kilku latach rządów prawicy ten obrazek stał 
się na szczęście nieaktualny. Ten swoisty pochód 
Polaków do nicości został zahamowany. Z przy-

jemnością oglądam teraz telewizję publiczną, pro-
gram I, w tym ulubioną audycję „W Tyle wizji”. 
Słucham autentycznych wypowiedzi rodaków, 
którzy powoli podnoszą się z kolan. Wzrasta na-
sza świadomość narodowa, poczucie dumy wy-
nikającej z faktu bycia Polakiem. Serce mi rosło, 
jak dzisiaj (piszę ten felieton 2 maja, w dniu Flagi) 
w Warszawie przeszedł biało-czerwony korowód 
ludzi dumnie maszerujących w poczuciu Polskości. 
Cieszę się, że Polska pod rządami obecnej koalicji 
wzrasta w siłę. Jej gospodarczy rozwój budzi sza-
cunek, nawet u przeciwników politycznych. Ale nie 
wśród opozycji. Zachowuje się ona jak człowiek po 
alkoholu, odwrotnie reagujący na realną sytuację. 
Jeśli jest dobra to szuka dziury w całym, jak jest ja-
kieś potencjalne zagrożenie dla dalszego bytowania 
państwa, to opozycja triumfuje. Cieszy się jakby 
z tego zagrożenia. W tej sytuacji ogromne zdziwie-
nie budzi podawane w mediach jej ponad 25% po-
parcie. To tak jakby ¼ deklarujących uczestnictwo 
w wyborach Polaków uwierzyło w obietnice przy-
słowiowych „ludzi na bańce”.

I jeszcze jedno – między bajki włóżmy (wczoraj 
minęło 15 lat od wstąpienia Polski do UE), że kto-
kolwiek przy zdrowych zmysłach zechce nas z tej 
Unii wyprowadzić. Na pewno nie uczyni tego rzą-
dząca prawica. A to, że nie chce ona w Polsce emi-
grantów, nazywanych dla zmyłki uchodźcami, to 
wielkie nasze szczęście. Możesz mi wierzyć, drogi 
czytelniku, że jako lekarz pracujący na kontrakcie 
w latach 1983-86 w jednym z krajów islamskich 
(w Libii) dobrze wiem co piszę.

A to, że w Polsce (na razie) nie funkcjonuje euro 
świadczy wyłącznie o dbałości ekipy rządzącej 
o poziom życia rodaków. Mam na myśli nie tych 
bogatszych Polaków, ale tych żyjących poniżej 
przeciętnej. Bogu należy dziękować za fakt, że ci 
co nami rządzą, nie pozwalają sobie narzucić ni-
czego co jest niezgodne z naszym interesem naro-
dowym. Że tam w Brukseli reprezentują nas w po-
czuciu dumy wynikającej z bycia spadkobiercą 
narodu o jakże bogatej tradycji kulturowej. I oby 
jak najdłużej trwała ta sytuacja. Liczę tutaj nie tyl-
ko (mimo wszystko) na mądrość rodaków, ale także 
na wstawiennictwo tam w górze naszego świętego 
– Jana Pawła II. 
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