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Marzenia i sny o wolnej Polsce
Niedawna 15-ta rocznica umowy Okrągłego Stołu obchodzona była przez postkomunistyczne
media w Polsce z wielkimi fanfarami i pod przewodnictwem słynnego dziennika „Gazeta
Wyborcza”. Wszystkie gazety bez wyjątku wysławiały to smutne wydarzenie, gdzie
komunistyczny rząd zawarł kompromis z opozycją, znaną wtedy jako „Solidarność”. Pozornie
rozmowy Okrągłego Stołu były po to, aby zapobiec rozlewowi krwi w Polsce, ale okazało się
że był to prosty przypadek dania opozycji niewielkiego udziału we władzy w zamian za
gwarancję utrzymania większości władzy politycznej i finansowej w rękach byłych
komunistów. Używam tu słowa „komuniści” luźno, żeby opisać reprezentantów politycznego
reżimu w Polsce, narzuconego i kontrolowanego przez Związek Radziecki. W rzeczywistości
żaden z tych ludzi, którzy rządzili Polską tak długo, nie był komunistą, ponieważ kierowała
nimi tylko osobista chciwość.
Pamiętam jak zobaczyłem kompromitujące zdjęcia wysoko postawionych członków
komunistycznego rządu i „Solidarności” leżących w pijackim odurzeniu obok siebie na
podłodze. Te zdjęcia do dzisiaj nie mogą być publikowane w „wolnej” Polsce, z obawy przed
politycznymi prześladowaniami. Milcząca Polska była świadkiem jedynie promocyjnych
migawek z rozmów Okrągłego Stołu, pokazywanych w państwowej telewizji. Ale dla
większości Polaków, którzy cierpieli komunistyczne prześladowania i represje przez prawie
pół wieku było jasne, że rozmowy Okrągłego Stołu to były kompromitujące ugody, od
początku do końca. Teraz, 15 lat po Okrągłym Stole jest jasne, że 600 uczestników, którzy
byli obecni przy tym wydarzeniu, to faktyczni wygrani w sensie zysku politycznego i
finansowego. Największymi wygranymi spośród wszystkich są ludzie z kierownictwa byłej
partii komunistycznej w Polsce. Ale oni musieli dzielić się wygraną z niektórymi przyjaciółmi
z „Solidarności”.
Nic dziwnego, że zaledwie rok później, mając szansę aby zmienić post- okrągłostołowe
umowy, w dwóch turach bardzo trudnych wyborów prezydenckich w 1990 roku, 4 miliony
Polaków powiedziało NIE byłym komunistom (SdRP) i „Solidarności” i zaufało mi, nowemu
przybyszowi na politycznym froncie, oddając na mnie swoje głosy. Oni naprawdę chcieli żyć
w kraju wolnym od politycznych transakcji i rządów partii politycznych. To nie ja przegrałem
te wybory, to Polacy, którzy głosowali na mnie je przegrali i przegrali swoją przyszłość. Kto
wygrał? Bez wątpienia grupa osób obecnych przy rozmowach Okrągłego Stołu, prowadzona
przez Adama Michnika, samopromującego się lidera opozycji w Polsce. Dzisiaj ten człowiek,
który rzucał na mnie oszczerstwa i wyzywał mnie od komunistycznych współpracowników,
w swojej sponsorowanej z zagranicy tubie propagandowej „Gazecie Wyborczej”, po latach
stał się największym obrońcą postkomunistycznych interesów. Tak więc można by
powiedzieć, że Polska Michnika, uprzednio „Solidarności”, także wygrała pieniądze i władzę,
a Polska Tymińskiego przegrała w wyniku Okrągłego Stołu. Niedawne badania opinii
publicznej wykazały, że większość Polaków wierzy, że to Adam Michnik jest numerem 3
układu trzymającego władzę w Polsce.
Uczeni ludzie mówią, że tylko prawdziwa i zdecydowana zmiana mentalności może
spowodować, że kraj pójdzie z duchem czasu, drogą przemian ekonomicznych i politycznych.
Byli komuniści i skompromitowani członkowie opozycji wiedzą o tym i wymagają ścisłej
lojalności i samocenzury od wszystkich polskich mediów, takich jak telewizja, radio i prasa.
Praktycznie nie ma wolnej prasy w Polsce, która by obiektywnie mówiła o wszystkich

problemach i niepokojach. Jak wobec tego Polacy mogą zmienić swoją mentalność, jeśli
jeden z filarów demokracji – wolna i niezależna prasa – jest dla nich nie do wykorzystania?
Cenzura prasy jest zawsze oznaką strachu ludzi umierającego rezimu politycznego. Ci, którzy
zachowali większość władzy politycznej i finansowej, poprzez umowę Okrągłego Stołu,
ciągle nie czują się bezpieczni. To dlatego przy każdych nowych wyborach parlamentarnych
obmyślają bardziej skomplikowaną proporcjonalną ordynację wyborczą, przy której
obywatele są zmuszeni głosować na partie polityczne, a nie na swoich bezpośrednich
przedstawicieli. Ordynacja wyborcza w Polsce stała się paskudnym narzędziem rażących
politycznych manipulacji. Ona praktycznie gwarantuje stałą polityczną władzę byłym
członkom rozmów Okrągłego Stołu.
Z tego powodu Polska nie ma politycznych przywódców z prawdziwego zdarzenia. Tylko
manipulowalne partie polityczne rządzą Polską i promują swoje własne interesy. Nie ma
żadnego długoterminowego planowania, tylko szaleńcza passa pospiesznych decyzji,
podejmowanych pod polityczną presją. A przy tym, ponieważ postkomunistyczni przywódcy
nie mogą mieć poparcia w Polsce, szukają go gdzie indziej i notorycznie stają się nędznymi
wasalami obcych państw. Tylko zdrada im w głowie, ze względu na polityczne przetrwanie.
Oni rozpieszczają polskich wojskowych dając im ogromny budżet, który jest 4 razy większy
niż budżet nuklearnego Pakistanu. Ale nawet wojskowa ochrona nie może oddalić ich lęku
przed nienawiścią narodu. Postkomunistyczny Premier otrzymał tylko jednocyfrowe poparcie
w ostatnich badaniach opinii publicznej.
Wielu ludzi pyta mnie co dalej, jak Polska może przełamać to błędne koło? Moja odpowiedź
brzmi, że możemy zacząć budować nową, dobrze prosperującą Polskę w każdej chwili, ale
tylko bez politycznych złodziei i manipulatorów. Potrzebujemy politycznych przywódców,
którzy są prawdziwymi patriotami, a nie wasalami, którzy służą w pierwszej kolejności innym
krajom. Potrzebujemy odważnych przywódców z wizją, którzy nie będą szli na kompromis
tam, gdzie chodzi o interes narodowy i nie będą dbać tylko o własną kieszeń. Musimy
zastąpić tę zgraję byłych komunistycznych aparatczyków i ich kumpli z fałszywej opozycji,
którzy sprzedali nas podczas rozmów Okrągłego Stołu. Tylko nowi przywódcy rangi
George’a Washingtona czy Abrahama Lincolna mogą nam pomóc wyszarpać Polskę z rąk
postkomunistów.
Ostatnie badania wykazują, że 84% studentów polskich uczelni chce szukać pracy za granicą.
Co wypycha tych inteligentnych i najzdolniejszych młodych ludzi z ich własnego kraju? Brak
prawdziwego przywództwa, brak prawdy i brak powodów, żeby zostać, tak jak podczas lat
komunistycznych prześladowań.
W czasie długich lat komunizmu w Polsce, kiedy granice były szczelnie zamknięte, garstka z
nas zdołała uciec aby szukać nowego życia za granicą, w wolnym i racjonalnym świecie.
Wielu z tych polskich uchodźców miało zły, powracający sen: że wracamy do Polski i
komuniści zatrzymują nas tam wbrew naszej woli. Budzimy się z tego snu, dotknięci
postkomunistycznym urazem...
Wiem, że wielkie zmiany nigdy nie są łatwe i zawsze wymagają wysokiej ceny, a nawet
czasem rozlewu krwi. Ale teraz śnię o mojej Polsce, w której możemy zaufać naszym
przywódcom, i gdzie sponsorowani z zagranicy złodzieje i manipulatorzy nie będą już dłużej
nazywani bohaterami w wolnej i niezależnej prasie. Nie ma prawa zakazującego śnić; nawet
w postkomunistycznej Polsce za to Was nie ukarzą. Nie mam wątpliwości, że nowa Polska

narodzi się z tych snów, Polska należąca do całego narodu, a nie tylko do niewielkiej garstki
samo-wybranych.
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