
Powyborcze refleksje 

Wyborczy kurz  kampanii prezydenckiej dawno już opadł, można więc pokusić się o ocenę tego, co działo 

się wówczas na naszej scenie politycznej.  

Przede wszystkim to, co rzucało się najbardziej w oczy, to brak klasy u przedstawicieli opozycji i brak 

programu wyborczego. Jedynym wyznacznikiem programowym była nienawiść do partii rządzącej PiS i na tej 

fali płynęła cała kampania wyborcza. Platforma Obywatelska udowodniła, że budując całą anty PiSowską 

koalicję na fali nienawiści jak i pogardy dla wiejskiego elektoratu PiS, łamie wszelkie reguły demokracji 

obowiązujące we współczesnych państwach prawa. Na tak spreparowanej fali płynął również elektorat 

opozycyjny używający bardzo często wulgarnych wypowiedzi skierowanych do urzędującego prezydenta 

wykazując tym samym brak szacunku dla demokratycznie wybranej głowy państwa, jak i jego elektoratu.  

Identycznym  brakiem szacunku wykazała się i sama Platforma Obywatelska podczas zaprzysiężenia Pana 

Prezydenta Andrzeja Dudy w parlamencie przez Zgromadzenie Narodowe. Ławy PO  były puste z wyjątkiem 

małej grupki pstrokato przebranych lewicowych aktywistek LGBT i posłanką PO z transparentem obraźliwym 

dla prezydenta. 

 W normalnych krajach taka „pseudoklasa” polityczna byłaby politycznie skończona. Tylko nie u nas. Kilka 

wypowiedzi publicznych z kręgów rządowych potępiających tenże brak klasy i na tym koniec. Pardon, nie 

koniec, bo otrzymawszy jeden policzek, nadstawiają drugi do bicia, jakby  to miało nauczyć rozumu 

przeciwnika. W końcu zabraknie policzków i okaże się, że naród nie pomoże, bo naród potrafi bić się o Polskę, 

ale nie o partię. To w końcu również świadczy o tym, że PiS nie wypracował mechanizmów skutecznej obrony 

państwowości opartej na silnych, demokratycznych fundamentach. Opozycja zaś mająca zawsze w ustach pełno 

demokracji, nie potrafi demokratycznie dyskutować na argumenty o sprawach dotyczących funkcjonowania 

państwa. Albo nie chce. Zamiast parlamentarnych dyskusji używa nieparlamentarnych burd rodem z 

podwórkowej chuliganerii, niegodnych parlamentarzysty Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego powodu uważam, że 

określanie obecnej opozycji mianem klasy politycznej, to ogromne nadużycie, bo żadnej klasy w ich zachowaniu 

po prostu nie ma. Mało tego, opozycja niszczy państwo, które dla niej, jako określona prawem struktura, nie ma 

racji bytu. Jest jedynie źródłem łupu dla skoligaconych z nią różnych środowisk nastawionych wyłącznie na 

profity. Jest to trend niebezpieczny dla naszej suwerenności biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że bieganie z 

donosami na własne państwo do Brukseli, czy Berlina sprzyja temu procesowi. A jednocześnie mają pretensję do 

rządzących, że ci ciągle biegają na Nowogrodzką do prezesa. Dziwne. Przecież Nowogrodzka jest w Warszawie, 

czyli na miejscu, a więc jaka jest oszczędność butów! Podeszwy dłużej wytrzymają nie mówiąc o fakcie, że 

rozmawiają ze sobą Polacy o sprawach ważnych dla kraju a nie dla obcych. 

Trudno mi było dociec powodów używania takiej taktyki przez opozycję, opartej o motyw negacji 

wszystkiego, co zaproponują rządzący. I nagle nastąpiło olśnienie – jak  zwykła mawiać do mnie moja 

matematyczka licealna. A stało się to po procedurze głosowania w Sejmie nad podwyżkami uposażeń dla posłów 

i osób na czołowych stanowiskach kierowniczych, według projektu PO. W sejmie przegłosowano, a w Senacie 

nie. Wystarczyło, że na Twitterze główny szef dał polecenie swoim podwładnym aby się ogarnęli. Więc się 

ogarnęli i zagłosowali przeciw własnej propozycji. Tak, wtedy dotarło do  mnie, że tak właśnie postępował 

Attyla. Wódz Hunów – plemion stepowych - z Imperium rozciągającym się od Danii aż po Bałkany, 

zamieszkujący nawet dość długo na dzisiejszych terenach Pomorza, plemion posiadających w swoich genach 

pierwiastki turańszczyzny. Zagłosowali tak, jak tego wymaga przynależność grupowa i rozkaz przywódcy. 

Wyglądało to tak, jakby jakaś orda stepowa Hunów  spadła nagle na nasz kraj ze swą nienawiścią, agresją i 

brakiem jakichkolwiek norm moralnych. Hunowie przecież nie uznawali żadnych więzi społecznych, jedynie 

przynależność plemienną i obronę za wszelką cenę swego przywódcy oraz zdobywanie łupów i niewolników. 

Przestało mnie więc dziwić, że pojawiły się głosy określające ostatnie wybory jako wojnę cywilizacji, jako 

starcie cywilizacji łacińskiej z cywilizacjami gromadnościowymi typu bizantyjska czy turańska stawiające na 

„kolektyw”. W przeciwieństwie do nich cywilizacja łacińska ze swoim personalizmem, na pierwszym miejscu 

stawia jednostkę z wolnością myśli daną przez Stwórcę jak i odpowiedzialnością za przewinienia a 

imperatywem moralnym jest wiara. Nie broni przestępczej działalności kolegi jak niepodległości. Takiego 

stawia po prostu przed oblicze sądu. To zaś nie podoba się żadnej osobie nie mającej nic wspólnego z naszą 

cywilizacją łacińską. 

Myślę , że warto wziąć niektóre z tych przemyśleń pod uwagę w rozważaniach nad przyszłością Polski 

zachowując dodatkowo w pamięci wypowiedź przedwojennego znakomitego historyka prof. Feliksa 

Konecznego, że „Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie”, co jest niezmiernie aktualne i w obecnych 

czasach w nasilających się atakach na naszą wiarę. 

Moherek. 


