
esteśmy świadkami sytuacji 
absolutnie wyjątkowej. To-
czy się na naszych oczach 
nie tyle kampania wybor-

cza, ile raczej kampania o wybory. 
Stronnictwa polityczne, które przez 
ostatnich kilka lat budowały swoją 
tożsamość na manifestacyjnej afirmacji 
Konstytucji i tropieniu grożącego nam 
„państwa policyjnego”, obecnie nie 
chcą słyszeć o konstytucyjnych ter-
minach wyborów prezydenckich i do-
magają się wprowadzenia w Polsce 
jakiejś formy stanu nadzwyczajnego 
(wyjątkowego lub klęski żywiołowej). 

Obóz rządzący wskazuje na koniecz-
ność dotrzymania konstytucyjnych ter-
minów elekcji prezydenta, podkreślając, 
że pominięcie czasu wyznaczonego 
przez Ustawę Zasadniczą na wyłonienie 
głowy państwa może zwiastować po-
ważny kryzys polityczny i ustrojowy. 
To zaś – w połączeniu z trwającą nadal 
pandemią koronawirusa oraz niedają-
cymi się jeszcze przewidzieć konsek-
wencjami ekonomicznymi dwumie-
sięcznego „mrożenia” gospodarki – 
może poważnie zachwiać nie tylko 
sceną partyjną, ale też całymi struktu-
rami państwa polskiego. 

Nie trzeba być wybitnym anality-
kiem, aby wiedzieć, że ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości nie jest to tylko 
straszenie. Stronnictwa opozycyjne z 
różnym natężeniem, ale jednak wszyst-
kie, grają na chaos w Polsce, licząc, 
że w ten sposób partia rządząca utraci 
swoje wciąż bardzo dobre sondażowe 
notowania, a w konsekwencji przegra 
wybory. 

  

    Biskupi głos 
rozsądku 

Na tle tych rozchwianych, by nie po-
wiedzieć: rozhisteryzowanych nastro-
jów politycznych (pamiętamy jednego 

z kandydatów roniącego rzewne łzy 
nad Konstytucją) głos polskich bisku-
pów w sprawie wyborów prezydenckich 
w Polsce, który został zaprezentowany 
w komunikacie Rady Stałej Konfe-
rencji Episkopatu Polski, jest wyrazem 
roztropności i powagi. Zawarte w tym 
dokumencie kryteria, którymi powinien 
charakteryzować się kandydat do spra-
wowania najwyższego urzędu w pań-
stwie, są czytelną wskazówką dla 
wszystkich wyborców uważających się 
za zatroskanych losami Ojczyzny oby-
wateli, a jednocześnie za wierne córki 
i wiernych synów Kościoła. 

Nikt kierujący się kategorią dobra 
wspólnego w polityce (a więc również 
w decyzjach wyborczych) nie może 
przecież kwestionować, że przyzna-
wanie się do nieprzemijających wartości 
duchowych i moralnych płynących z 
Ewangelii i prawa naturalnego, kom-
petencje i doświadczenie polityczne, 
emocjonalna stabilność – a więc te ce-
chy dobrego kandydata na prezydenta, 
o których pisali polscy biskupi – są 
warunkiem koniecznym dobrego spra-
wowania władzy. 

  

    
Rzeczpospolita  
dla wszystkich.  
Bez wyjątku 

Należy zwrócić uwagę na upomnienie 
się przez pasterzy Kościoła w Polsce 
o kwestię obrony życia dzieci niena-
rodzonych jako jednego z podstawo-
wych kryteriów odróżniających do-
brego od złego kandydata do spra-
wowania najwyższego urzędu w pań-
stwie polskim. To nie jest kwestia 
marginalna ani temat zastępczy, jak 
próbują przekonywać wrogie życiu 
środowiska liberalno-lewicowe. 

Dość wspomnieć, że tylko z powodu 
selekcji eugenicznej dzieci przed uro-

dzeniem (co dopuszcza „kompromis” 
z 1993 roku) ginie w Polsce co roku 
więcej osób, niż do tej pory zmarło w 
naszym kraju na CO VID-19. A przecież 
chodzi o coś więcej niż tylko statystyki. 
Jak zauważa Benedykt XVI w opubli-
kowanej właśnie książce Petera See-
walda, aborcja (wraz z tzw. małżeń-
stwami homoseksualnymi) jest „zna-
kiem działania antychrysta”. Co to za 
res publica, która milcząco toleruje 
pozbawianie życia ludzi dlatego, że 
przed ich narodzeniem stwierdzono 
lub podejrzewano u nich chorobę? 

  

    Sprawne rządzenie 
W naszych realiach ustrojowych pre-
zydent, chociaż jest formalnie od-
rębnym ośrodkiem władzy, to jednak 

ma wystarczający zakres kompetencji, 
aby bezpośrednio wpływać na bieg 
spraw państwowych zarówno w sensie 
pozytywnym (współpracując z rzą-
dem), jak i negatywnym (utrudniając 
pracę premiera i jego ministrów w 
sytuacji politycznej kohabitacji). W 
wielu kwestiach prezydent musi rów-
nież liczyć się z większością parla-
mentarną (dość wspomnieć kwestię 
mianowania ambasadorów). 

Widać więc wyraźnie, że urząd pre-
zydenta jest czynnikiem stabilizującym 
całą konstrukcję ustrojową i polityczną 
Rzeczypospolitej. Tym bardziej ta rola 
uwidacznia się w sytuacji rozchwiania 
i niepewności, którą przeżywamy obec-
nie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że wymogiem polskiej racji stanu jest 
dzisiaj wyłonienie głowy państwa wedle 
kryteriów podanych w komunikacie 
Rady Stałej KEP. Nie będzie to budo-
wanie „państwa wyznaniowego”, tylko 
pójście za głosem zdrowego rozsądku. 

  

    Wspólnota  
i suwerenność 

Żaden polityk nie będzie „prezyden-
tem wszystkich Polaków”, bo nigdy 
nie ma jednomyślności wśród wybor-
ców. Jednak prezydent powinien bu-
dować polityczną wspólnotę Polaków. 
Aby to czynić, musi mieć świadomość 
wagi jej istnienia. Każdy z nas może 
w myślach zadać pytanie kandydatom 
startującym w wyborach prezyden-
ckich, jak z tym budowaniem wspól-
noty w różnych wymiarach było w 
przypadku każdego z nich? Jak było 
ze znajomością i afirmacją polskiej 
historii? Czy w tym przypadku górę 
brała mądra duma, czy raczej jakiś 
postkolonialny kompleks albo zwykłe 
nieuctwo? 

Wspólnota polityczna, aby była godna 
tego miana, musi być suwerenna.  
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Zgodnie z zapisami Konstytucji pre-
zydent stoi na straży suwerenności Rze-
czypospolitej. Analogicznie jak w przy-
padku wartości, jaką jest istnienie wspól-
noty, również w tym przypadku trzeba 
zapytać kandydatów, czy byli świadomi 
w swoim dotychczasowym życiu poli-
tycznym znaczenia istnienia suwerennej 
Polski i przede wszystkim: czy sami 
byli i są suwerenni jako politycy? Czy 
może podlegają jakimś uwarunkowa-
niom (czytaj: ideologiom, modom in-
telektualnym), które w sposób trwały 
ograniczają ich własną suwerenność w 
myśleniu i działaniu? Prezydent RP 
musi być człowiekiem wolnym, to znaczy 
– jak pisał wieszcz – „nieulegającym 
modom wiotkich mózgów”. 

  

    Wyzwania polityki 
wschodniej 

Wybory prezydenckie w naszym kraju 
odbywają się w cieniu pandemii ko-
ronawirusa, która jednak nie oznacza 
przerwy w rywalizacji mocarstw w 
tym regionie Europy. Jedną z naj-
ważniejszych wiadomości ostatnich 
dni było ogłoszenie porozumienia 
rządów USA i Białorusi w sprawie fi-
nansowego zaangażowania Waszyng-
tonu w budowę u naszego wschod-
niego sąsiada nitki gazociągu, która 
pozwoli Mińskowi na większe pole 
manewru w czasie negocjacji z Mosk-
wą dostaw tego surowca. Nie miejmy 
złudzeń – podjęcie przez Amerykanów 
aktywnej polityki na tym kierunku 
jest niemożliwe bez udziału (nawet 
tylko biernego) Polski. 

A przecież nie chodzi o bierność. 
Polska polityka wschodnia, wszystko 
na to wskazuje, w nadchodzących latach 
będzie musiała się znacznie bardziej 
niż dotychczas uaktywnić. Negocjacje 
Amerykanów z rządem Alaksandra 
Łukaszenki pokazują, że administracja 
Donalda Trumpa stawia nie tylko na 
inicjatywę Trójmorza. Należy ponadto 
dodać, że na Białorusi (podobnie jak i 

na Ukrainie) Amerykanie rywalizują 
nie tylko z Rosją, ale i z Chinami. 
Jednym z punktów scenariusza roz-
budowy przez Pekin sieci imperialnych 
wpływów jest przychodzenie z „po-
mocą” państwom znajdującym się w 
ciężkiej sytuacji finansowej. Tak było 
w przypadku Grecji (co skończyło się 
przejęciem przez chińskie firmy portu 
w Pireusie), tak obecnie jest w przy-
padku Serbii, a następne w kolejce 
mogą być Ukraina (gdzie już Chińczycy 
inwestują) i Białoruś. 

Nie miejmy złudzeń, że Rosja będzie 
biernie przyglądać się takiemu rozwo-
jowi sytuacji. Tak jak Kreml nie „od-
puszcza” projektu Nord Stream 2, tak 
tym bardziej nie zrezygnuje ze swoich 
wpływów na Białorusi czy na Ukrainie. 
Pamiętajmy, że w Rosji zawsze stoso-
wano zasadę, że najlepszym antidotum 
na kryzys wewnętrzny (nie tylko pan-
demia, ale jeszcze bardziej niszczące 
dla rosyjskiej gospodarki są spadające 
na rynkach światowych ceny surowców 
energetycznych) jest „szybka i łatwa” 
wojna. Na przykład w obronie „zagro-

żonej” mniejszości rosyjskiej na Biało-
rusi. Wariant ten testowany jest przecież 
od 2014 roku na wschodniej Ukrainie. 

  

    Między Berlinem  
a Waszyngtonem 

Z drugiej strony mamy do czynienia z 
Unią Europejską, która właściwie od 
2008 roku jest nawiedzana przez kolejne 
kryzysy. Od 2008 roku trwa kryzys 
strefy euro. W 2015 roku w wyniku 
jednostronnej decyzji kanclerz Angeli 
Merkel („Willkommenspolitik”) mamy 
do czynienia z kryzysem imigracyjnym. 
W 2016 roku Brytyjczycy podjęli decyzję 
o brexicie, a w tym roku uderzył koro-
nawirus. Wszystko wskazuje na to, że 
po pandemii silni w UE (czytaj: Niemcy) 
będą jeszcze silniejsi, a słabi i więdnący 
(czytaj: Francja, Włochy, Hiszpania, 
Portugalia, Grecja) będą jeszcze słabsi 
i w jeszcze większym uwiądzie. 

To są najpoważniejsze wyzwania z 
zakresu polityki zagranicznej, przed 
którymi stanie prezydent w latach 2020- 
-2025. Który z ubiegających się o ten 

urząd kandydatów swoją dotychczasową 
aktywnością po lityczną dał dowód, że 
rozumie te uwarunkowania? Który z 
nich ma wizję, jak odejść od słów i 
przejść do czynów w takich sektorach 
naszego życia państwowego jak polityka 
wschodnia? Który z nich rozumie ko-
nieczność równoważenia rosnących 
wpływów Berlina (także w naszej części 
Europy) nieprzeszkadzaniem w reali-
zacji przez Waszyngton własnych pro-
jektów politycznych i gospodarczych, 
które współgrają z naszym interesem 
narodowym? Kto z nich doceni do-
tychczasowe osiągnięcia (reaktywacja 
Grupy Wyszehradzkiej, budowa ini-
cjatywy Trójmorza, także w zakresie 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej) 
i w oparciu o nie będzie potrafił budo-
wać polską politykę zagraniczną? l

Wszystko wskazuje 
na to, że polska 
polityka wschodnia 
będzie musiała  
w nadchodzących 
latach znacznie 
bardziej  
niż dotychczas się 
uaktywnić
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