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► trzebnie jednak Pan President Emeritus A.(A.) Targowski 
szydzi z naszej tradycji. Czy równie łatwo wyszydzi Pan 
brytyjski „Order Podwiązki” jedynie dlatego, że nosi się 
go tam, gdzie się nosi i nazywa się go w terminologii 
bieliźnianej? Gdyby zadał Pan sobie trud przyjęcia do wia
domości i zaakceptowania polskiej tradycji i polskiego  
prawa, nie oburzałby się Pan na uczelnię, która odmówiła  
Panu używania pańskiego „amerykańskiego stopnia nau
kowego” (full professor?), i nie wyjechałby Pan z Polski 
w tym samym dniu, jak Pan pisze, w którym Panu tego  
odmówiono. Uczelnia z przyczyn czysto formalnych nie mo
gła przyjąć Pana na stanowisko profesora zwyczajnego, 
tak jak Pana uczelnia nie przyjmuje polskich profesorów 
zwyczajnych na stanowisko full professor, a jedynie jako 
visiting professors, w najlepszym razie, co z pewnością 
Pana nie oburza, ani nawet nie dziwi. Rzecz dzieje się 
bowiem w Stanach Zjednoczonych i dzieje się w ramach  
istniejącego tam prawa. Dlaczego nam odmawia Pan moż
liwości identycznych działań sankcjonowanych prawem? 
Dura lex, sed lex Szanowny Panie Prezydencie Emery
towany.

O możliwości ubiegania się o polską prezydenturę  
przez Profesora Zbigniewa Brzezińskiego nawet serio  
nie wspomnę. Każda osoba posiadająca obywatelstwo  
polskie, która ukończyła 35 rok życia i nie dźwiga odium  
skazującego wyroku sądowego, może ubiegać się o sta
nowisko Prezydenta Polski – niezależnie od miejsca swego 
zamieszkania. Zanim przytoczył Pan w swojej wypowie
dzi nazwisko Pana Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, 
zapytał Pan z pewnością tego wybitnego amerykańskie
go polityka polskiego pochodzenia, czemu wolał zostać 
doradcą Prezydenta USA, niż ubiegać się o prezydenturę 
w III RP. Wszak szermowanie cudzym nazwiskiem bez 
wiedzy noszącej je osoby jest nieetyczne.

Pierwsze zdanie podsumowującego akapitu artykułu 
Pana A. (A.) Targowskiego brzmi: „Wiem, że jest to głos 
wołającego na puszczy.” Otóż myli się Pan, jak wynika 
choćby z mojej nieco zbyt obszernej wypowiedzi. Głos 
Pana został usłyszany, choć nie zaakceptowany. Nie pi
sze Pan bowiem „o dyskryminacji profesorów – w kon
tekście szerszym”, a w kontekście bardzo wąskim i wy
koślawionym. Z jakiej przyczyny – wolę się nie domyślać.
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