
nych jest wie le po waż nych ob ra żeń, m.in. zła ma -
nie otwar te, nie ma na to miast opi sa nych zwy rod -
nień sta wo wych.

Nie zga dza się tak że opis odzie ży, któ rą mia ła
na so bie w so bot ni po ra nek 10 kwiet nia 2010 r.
An na Wa len ty no wicz, wsia da jąc na pod kład Tu -
-154M by ła ubra na m.in. w dłu gą spód ni cę, bu ty
bez żad nych ozdób, bia łą bluz kę. W ro syj skiej
do ku men ta cji wy sta wio nej na na zwi sko le -
gen dy So li dar no ści wy szcze gól nio na jest krót ka
spód ni ca i wy so kie bu ty z ozdob ny mi ele men ta -
mi.

Po grzeb Pa ni Ani był aku rat je dy nym, na któ -
rym by łem, pięk na msza, pięk ny po grzeb na Sre -
brzy sku. Pa mię tam, że na pi sa łem na go rą co
tekst o Pa ni Ani, jak ją za wsze na zy wa łem, choć
ni gdy się nie spo tka li śmy. Gwiaz dów, Wy szkow -
skie go wi dy wa łem, a Pa ni Ani ni gdy... Zaj rza łem
do ar chi wum, do słow nie pierw sze kil ka tek stów,
któ re na pi sał byt in ter ne to wy Se awolf, ta ką so -
bie ksyw kę wte dy wy my śli łem i tak zo sta ło... Po -
czy ta łem swo je pierw sze tek sty wła śnie z
tam te go strasz ne go kwiet nia... część strasz nie
na iw na, część wręcz pro fe tycz na, część mo gła -
by być wy dru ko wa na dzi siaj i też by ła by ak tu al -
na, bo tak nie wie le się zmie ni ło, wbrew na szym
na dzie jom, a nie raz i na iw nej pew no ści. Wkle ję
jesz cze raz ten tekst, bo to jest mo ment z tam te -
go cza su uchwy co ny, jak na zdję ciu.

I te raz my ślę, ko go że gna li śmy? Pew nie to by -
ła Pa ni An na, tyl ko pa pie ry by ły fał szy we, od pi -
co wa ne by le jak, wo bec pew no ści, że
wła dza za stra szo na, prze ku pio na, za szan ta żo -
wa na, stłam szo na i prze cwe lo na nie zro bi nic, że -
by fał szer stwo wy kryć, a wrecz prze ciw nie,
swo im au to ry te tem zro bi wszyst ko, by ro syj skiej
wer sji nikt i ni gdy nie pod wa żył. Nie uda ło się i
nie uda, to jed no jest po cie sza ją ce, kłam stwo już
daw no wy szło na jaw, kłam cy od daw na są zi -
den ty fi ko wa ni i na zwa ni, choć nie prze szka dza
im to zaj mo wać naj wyż szych sta no wisk w Rze -
czy po spo li tej, jak w ja kiejś kosz mar nej grze, kto
bar dziej ośmie szy swo ją oso bą naj wyż szy urząd
i ma je stat Rze czy po spo li tej. Mar sza łek Ko mo -
row ski śmie ją cy się, jak idio ta, na lot ni sku nad
trum na mi, na gro dzo ny sta no wi skiem Pre zy den -
ta, Mi ni ster Ko pacz kła mią ca w ży we oczy w
spra wie iden ty fi ka cji i sek cji, w spra wie nie śmier -
tel ne go już „prze ko pa nia na metr wgłąb” na gro -
dzo na sta no wi skiem Mar sza łek Sej mu, Pre mier
Tusk, jak by nie bę dą cy w sta nie wy krzu sić jed ne -
go sło wa nie bę dą ce go ob śli zgłym kłam stwem, te
ich wszyst kie Gra sie, Arab skie, Kli cho wie... Któ -
re z nich pro wa dzi w tej upior nej grze o zhań bie -
nie Rze czy po spo li tej? Ten, kto ich wy brał, jak na
śmiech, jak że bra czych kró li w cza sie ba cha na -
liów, kie dyś za to za pła ci.

Chwi la wspo mnie nia o tam tym dniu, wkle ję
tekst, któ ry na pi sa łem za raz po po wro cie z po -
grze bu, jesz cze ogo rza ły tam tym słoń cem, bo
dzień był pięk ny, okop co ny set ka mi zni czy, za -
pła ka ny, bo oczy nie chcia ły obe schnąć...
„wró ci łem z ma ra to nu po grze bów w Gdań sku.
Pła żyń ski, Pa ni Ania Wa len ty no wicz... Nie ste ty,

nie do ga da li się i w re zul ta cie nie da ło sie być na
obu uro czy sto ściach, je śli sie nie mia ło trans por -
tu z eskor tą to ru ją ca dro gę. Po my śla łem, że Ma -
cie ja Pła żyń skie go be dzie że gna ło tak wie le
lu dzi, że mo ja skrom na oso ba nie bę dzie mia ła
zna cze nia, więc ca łą ro dzi ną po je cha li śmy po że -
gnać Pa nią Anię. Utkną łem szpet nie przed Sre -
brzy skiem, je cha li śmy z pręd ko ścia ko lum ny
pie szej i to ta kiej po prze ma sze ro wa niu pod Mo -
skwę i z po wro tem, na ostat nich no gach, ale mi -
mo spóź nie nia i tak jesz cze cze ka li śmy.

Pa ni Ania... Bo że, pro sta ko bie ta po czte rech
kla sach, a mia ła w so bie ty le si ły, szla chet no ści,
upo ru, mą dro ści... My z
niej wszy scy, mo gli by
po wie dzieć wszy scy
dzi siej si po li ty cy. Ze
ści śnię tym ser cem słu -
cha łem o nę dzy, w ja -
kiej ży ła po SWOIM
zwy cię stwie. Pa mię tam
wspo mnie nia, gdy po
wyj ściu ze szpi ta la po
ope ra cji nie mia ła w
kie sze ni na wet pa ru
zło tych na au to bus do
do mu. Chcia ło mi się
wte dy pła kać z bez sil -
nej wście kło ści. Do pie -
ro rząd Ja ro sła wa dał
jej pa rę gro szy ren ty, po tem Lech dał Or der ...
Wi dok Pa ni Ani od bie ra ja cej Or der z rąk Na sze -
go Pre zy den ta był dla mnie bo daj naj wspa nial -
szym ob ra zem, ja ki pa mię tam w tych la tach...
Pa mię tam też ów cze sny nik czem ny i zło śli wy ko -
men tarz opły wa ją ce go w do stat ki i za szczy ty
Kre ty na, że in nym bar dziej sie na le ży. Dzi siaj zła -
pał u mnie puls do dat ni – wi dzia łem go na mszy.
Szcze re uczu cie, czy nie mógł ina czej, no Bóg
z nim. Be ne fit of the do ubt.

Pięk na msza, Ksiądz Isa ko wicz -Za lew ski roz -
da ją cy ko mu nię, wie le zna nych twa rzy, Śnia dek,
po sło wie, eu ro po sło wie, Ro ma szew scy, Gwiaz -
do wie, Sze re mie tiew, Wy szkow ski, Lis, So li dar -
ność, So li dar ność Wal czą ca, ma sa zwy kłych
lu dzi, bar dzo sta rych, bar dzo mło dych, pięk ny,
wzru sza ją cy po grzeb...

Dzię ku ję Pa ni Aniu, za wszyst ko... Po my śla łem
so bie, że w Pa ni przy pad ku ta śmierć jest po -
dwój nie tra gicz na i bo le sna, ale z dru giej stro ny
– i po dwój nie sym bo licz na i pięk na. To, co się za -
czę ło w da le kim Rów nem, za koń czy ło sie też
TAM, na da le kich kre sach Rze czy po spo li tej.
Śmierć wień czą ca dłu gie ży cie, któ re by star czy -
ło na ob dzie le nie kil ku na stu zwy kłych lu dzi. Le -
piej tak, w mgnie niu oka, jak w bły ska wi cy, niż
ga snąc od cho ro by, czy sta ro ści. Gdy by mi da ny
był ta ki wy bór, nie wa hał bym się.

Dzię ku ję za dzi siej sze łzy w oczach mo jej có -
recz ki i sy na... Wiem, że bę dą mie li na lep szy dro -
go wskaz w ży ciu...”

Ko niec, na fil mach w tym mo men cie prze wi ja
się koń ców ka ta śmy, za pa la się świa tło na wi -
dow ni, wi dzo wie mru żą oczy... Co mo gę dziś do -

dać... Nie wie le, mo że to, że An drzej Waj da na -
krę cił ha gio gra fię owe go ob sy pa ne go za szczy ta -
mi Kre ty na, nic się tam nie zga dza, da ty, fak ty,
geo gra fia Gdań ska, Wy szkow ski, czy Gwiaz da
wy stę pu ją tam, ja ko Ko ro wiec 1 i Ko ro wiec 2
w ja kiejś mi gaw ce, a Pa ni Ania wy stę pu je tam,
jak ja kaś wa riat ka. No, czy li nor mal nie, jak to
u Waj dy – za kła ma ne go do szpi ku ko ści na dwor -
ne go ha gio gra fa, któ ry za wsze wie, przed kim
w da nym eta pie war to po ska kać na za dnich od -
nó żach, a ko go opła ci sie po tar mo sić za no gaw -
kę.

Prze glą da jąc ko men ta rze za uwa ży łem jesz cze
wiersz Zyg mun ta Pru siń skie go:

NIEPOKONANA DO KOŃCA...
Ja nu szo wi Wa len ty no wi czo wi

Pa ni Aniu, już się nie spo tka my 
w ży wym świe tle,
mo że ktoś na ma lu je ten Ob raz Ci szy
– nie bę dzie tam mo ty li 
– mil czą cy kształt pięk na.
Cho dzi łaś po bru ku uśmiech nię ta, 
ile w To bie Ser ca drzew, Ser ca lu dzi,
Ser ca Pol ski 
– ko cha łaś bied ne dzie ci jak kwia ty.

Pa ni Aniu, nie zdą żę wszyst kie go
po wie dzieć,
by łaś krót kim epi zo dem na spo tka -
niu w Ust ce 
– prze ka za łaś mi swo ją wi zy tów kę 
– za ufa łaś.
A po wi nie nem z do brym wia trem 
i wier sza mi przy być i za pu kać do
drzwi z kwia ta mi 
– dla cze go od kła da łem tę go ści nę
w Gdań sku ?
– Je stem czar nym pta kiem ze skrzy -
dła mi wsty du...

21 Kwiet nia 2010, 
Ust ka (go dzi na 10:23) w cza sie świę tej mszy, 
w Dzień Po grze bu Pa ni Ani w Gdań sku
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Przez In ter net i me dia prze to czy ła się fa la obu rze nia,
głów nie wśród pra wej czę ści sce ny po li tycz nej. Wy wo -
łał ją ta ki oto ko mu ni kat po wie la ny przez wszyst kie, od
pra wa do le wa me dia:
„Ko mi sja ety ki po sel skiej nie uka ra ła Ste fa na Nie sio łow -
skie go (PO) za to, że w ma ju – pod czas blo ka dy bu dyn -
ku par la men tu przez związ kow ców z So li dar no ści –
ode pchnął ka me rę dzien ni kar ki Ewy Stan kie wicz”.

Wcze śniej w wio dą cych me diach po ja wi ło się wie lu ad wo ka tów ochot ni -
ków i na jem ni ków, uspra wie dli wia ją cych za cho wa nie Nie sio łow skie -
go, a re kord świa ta w głu po cie i hi po kry zji po raz ko lej ny za de mon stro wał
nie za wod ny Jan Dwo rak mó wiąc:
"Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że in cy den tu te go nie da się w pro sty i
jed no znacz ny spo sób za kwa li fi ko wać, ja ko atak na dzien ni ka rza wy ko nu -
ją ce go swo ją pra cę. Red. Ewa Stan kie wicz wie lo krot nie w pu blicz nych wy -
po wie dziach de kla ro wa ła się, ja ko prze ciw nik po li tycz ny obec ne go obo zu
rzą dzą ce go”.

Jed nym sło wem sze fa KRRiT uwa ża tak jak je go idol, Pu tin, że „opo zy -
cję trze ba w mor dę lać”. No pro szę, ja ką ewo lu cję prze szły na sze „so li dar -
no ścio we eli ty” wy cie ra ją ce so bie, na co dzień gę bę fra ze sa mi o
de mo kra cji, pra wach oby wa tel skich czy wol no ści sło wa.
Ja nie do łą czy łem do te go chó ru obu rzo nych i od cze ka łem kil ka na ście dni
ma jąc na dzie ję na to, że kie dy opad ną emo cje wszy scy doj dą do ta kie go
wnio sku, do ja kie go ja do sze dłem nie mal od ra zu po ogło sze niu te go unie -
win nia ją ce go dla Nie sio łow skie go wy ro ku.

Otóż we dług mnie, Nie sio łow ski po niósł naj su row szą z moż li wych kar i
to wy mie rzo ną mu przez par tyj nych ko le gów za sia da ją cych w ko mi sji ety -
ki. Ja na je go miej scu sta now czo i ka te go rycz nie do ma gał bym się choć by
sym bo licz ne go upo mnie nia.

No, bo cóż mo że ozna czać brak ja kiej kol wiek ka ry dla na sze go Ste fa na,
kie dy każ dy, kto miał tyl ko na to ocho tę mógł na wła sne oczy obej rzeć w
In ter ne cie fil mik z Nie sio łow skim w ak cji, nie po zo sta wia ją cy żad nych wąt -
pli wo ści, że mie li śmy do czy nie nia z na pa ścią i nie spo ty ka nym cham stwem
po li ty ka, któ ry jak ja kiś pry mi tyw ny żul za ata ko wał dzien ni kar kę i to w do -
dat ku ko bie tę.
Sej mo wa ko mi sja ety ki skła da ją ca się w więk szo ści z ko ali cjan tów wy sła -
ła do opi nii pu blicz nej sy gnał, ta kie mru gnię cie okiem, że od stę pu je od wy -
mie rze nia ja kiej kol wiek ka ry Nie sio łow skie mu, a w do my śle da ła nam do
zro zu mie nia, iż po dob nie jak są dy nie mo że ka rać oso by nie po czy tal nej
gdyż ta ka umy sło wa ułom ność wy łą cza wi nę.

W cy wi li zo wa nym świe cie obo wią zu je za sa da, nul lum cri men si ne cul pa
(bez wi ny nie ma prze stęp stwa), a więc nie wol no nam po chop nie się obu -
rzać sko ro w sto su -
nku do Nie sio łow skie go po stą pio no nie zwy kle hu ma ni tar nie.

Nie po czy tal ność po nad wszel ką wąt pli wość jest oko licz no ścią wy łą cza -
ją cą wi nę, a co za tym idzie, zwal nia z od po wie dzial no ści za po peł nio ny
czyn.

Art. 31 §1 ko dek su kar ne go sta no wi, iż „nie po peł nia prze stęp stwa, kto,
z po wo du cho ro by psy chicz nej, upo śle dze nia umy sło we go lub in ne go za -
kłó ce nia czyn no ści psy chicz nych, nie mógł w cza sie czy nu roz po znać je -
go zna cze nia lub po kie ro wać swo im po stę po wa niem.”

Dla te go ja jesz cze raz pod kre ślam, że Nie sio łow ski zo stał po trak to wa ny
przez swo ich ko le gów jak nie po czy tal ny głu pek, któ re go nie moż na ka rać,
a on sam zgo dził się z tą opi nią gdyż od tej de cy zji ko mi sji ety ki nie od wo -
łał się do dziś.

Pa ni Ewo, zwra cam się do za ata ko wa nej dzien ni kar ki.

Od dzi siaj wszy scy, a więc i Pa ni, wie my już po nad wszel ką wąt pli wość,
że sej mo wa ko mi sji ety ki udzie li ła nam, mo że nie do słow nie, ale za to bar -
dzo cen nej wska zów ki.
Kto kol wiek zbli ża się do Ste fa na Nie sio łow skie go, za cho wu je się nie od po -
wie dzial nie i ro bi to na swój wła sny ra chu nek, po dob nie jak ktoś zwie dza -
ją cy ZOO i skar żą cy się dy rek cji, że pod cho dząc do wy bie gu z la mą
zo stał przez nią oplu ty lub chcąc po czę sto wać czymś pa wia na otrzy mał w
za mian por cję mo czu pro sto w twarz.

Moż na so bie za dać tyl ko py ta nie, dla cze go ta cy lu dzie jak Ste fan Nie -
sio łow ski ist nie ją w pol skiej po li ty ce i kto z pre me dy ta cja umiesz cza ich na
li stach wy bor czych?

Od po wiedź jest ba nal nie pro sta.
Był kie dyś w te le wi zji ta ki cykl sa ty rycz ny za ty tu ło wa ny „Pol skie ZOO”. Jak
się dzi siaj oka zu je w tym „Pol skim ZOO” jest co raz więk sze za po trze bo -
wa nie na po li tycz ne plu ją ce la my i mi strzów w si ka niu na od le głość, czy li
po li tycz ne pa wia ny.

Pod su mo wu jąc, ko le dzy i ko le żan ki Ste fa na Nie sio łow skie go swo ją de -
cy zją tak na praw dę umie ści li na je go pier si ta blicz kę z na pi sem:
„Uwa ga, zbli ża nie się na od le głość mniej szą niż 5 me trów gro zi śmier cią
lub ka lec twem”
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Stefan, jak oni
mogli ci to zrobić
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To chy ba ta ka ce cha ro dzin na w ro dzi -
nie Tu sków,  że ła two się wku rza ją.
Ta to Tusk też się strasz nie wku rza, jak
się oka że, że ci źli urzęd ni cy cze goś
zno wu nie upil no wa li, al bo mu nie
po wie dzie li, al bo po wie dzie li, ale
nie pod kre śli li i prze oczył w na tło ku
in nych za jęć. 

Ha ra ta nia w ga łę, kon kret nie. Al bo oglą da nia
Eu ro spor tu. Al bo ba wie nia się la lecz ką voo doo
Pre zy den ta Ka czyń skie go na biur ku, choć mo -
że tej już nie ma, już nie po trzeb na, te raz mo że
tam się ko le bie in na, bar dzo po dob na, ba, bliź -
nia cza. Al bo obi ja nia pił ką ro śli ny, któ rej wi ną by -
ło to, że zo sta ła ku pio na przez Lesz ka Mil le ra.
Ja nie wiem, ale jak trze ba mieć na rą ba ne we
łbie, że by ro bić ta kie rze czy? Nikt mi nie po wie,
że to ro bi nor mal ny fa cet. Ba, ro bić to wszyst ko,
jak ja kiś psy chicz ny, a po tem wy cho dzić do ka -
mer i na wo ły wać wszyst kie stro ny spo ru do za -
prze sta nia gor szą cych spo rów i nie uży wa nia
ję zy ka nie na wi ści? W dzień po tym, jak się spu -
ści ło z łań cu cha naj obrzy dliw sze by dlę pol skiej
po li ty ki.

Za każ dym ra zem, gdy wy cho dzi na jaw ja kiś
prze kręt, kom pro mi ta cja, któ ryś z na dwor nych
gra siów wy cho dzi do dzien ni ka rzy i zdra dza im
w naj więk szym se kre cie, że pan pre mier Tusk
„się wku rzył”, a na wet, och, och, jesz cze mu drżą
ko lan ka, „dał bu rę”. W przy pad ku mło de go Tu -
ska ten tyl ko się wku rzył, ale nie dał bu ry, tyl ko
prze li czył ka sę, zga dza ło się. Bo wku rzył się
z bar dzo szcze gól ne go po wo du, przy szły pie nią -
dze z fir my OLT, choć już wte dy by ło wia do mo,
że plaj tu je, że pa sa że ro wie zo sta ją na lo dzie,
a ra czej na lot ni skach, że pra cow ni cy nie do sta -
ją pie nię dzy. No, ale nie któ rzy, jak wi dać do sta -
ją. Tusk prze wi du ją co się wku rzył, że
nik czem ni cy wy ko rzy sta ją to prze ciw nie mu. I
pa trz cie, spraw dzi ło się, nik czem nik Si łólf wy ko -
rzy stu je, z mści wym, a roz ba wio nym bły skiem w
oku. Cie ka wa pra wi dło wość, ta fi rem ka od ocie -
pla nia bu dyn ków, co w ży ciu nie wi dzia ła na
oczy nie tyl ko au to stra dy, ale i dro gi dla ro we -
rów, któ ra ni stąd, ni zo wąd do sta ła kon trakt, że
pa lusz ki li zać na bu do wę au to strad, zban kru to -
wa ła, pie nią dze wy pa ro wa ły, ale 60 ty się cy
Atrak cyj ne mu Ka zi mie rzo wi wy pła ci ła, co do gro -
sza, bę dzie Iza bel mia ła na wa ci ki.

Roz czu le nie bie rze, ja kie strasz ne mę ki cier -

piał mło dy Tusk, ta ki Wer -
ter mo że się scho wać, je -
go cier pie nia przy
mło do tu sko wych to
śmiech na sa li. Jesz cze
nie daw no, ofi cjal na wer -
sja by ła ta ka, że port lot -
ni czy imie nia TW Bo lek
dał ogło sze nie,      Tusk
prze czy tał, zgło sił się,
ogło sze nio daw cy za kla -
ska li z za chwy tem w dło -
nie, na wet nie pa trząc na
na zwi sko, prze czy taw szy w CV o „bzi ku” na te -
mat trans por tu i o zna jo mo ści Exce la, nie mó -
wiąc już o ko lek cji sa mo lo tów w ska li 1:72 (przy
wy ciecz ce do Chin na ra chu nek ko lei wsta wił za -
pew ne do CV ko lej kę PIKO, „bzik” po zo stał ten
sam, ja ko ogól no tran spor to wy). Te raz jed nak w
wer sji uak tu al nio nej (spra wa jest roz wo jo wa, to,
jak wer sje wspo mnień Żu ko wa, coś chy ba z sie -
dem na ście ich by ło) oka zu je się, że go „przez
rok pro si li”, nę ka li, w koń cu się zgo dził. No toż
to prze cie ty po wy mob bing! Nie do czy ta łem, czy
to lot ni sko tak go mo le sto wa ło, czy Am ber,
a mo że obie fir my, w koń cu ta ki bry lant – każ dy
by się bił, pod sy łał he adhun te rów, a w koń cu po -
rwał, za wi nął w koc i za wiózł do dzia łu kadr.

Na wia sem mó wiąc, jak usły sza łem, że owa pi -
ra mi da fi nan so wa „Am ber” fi nan su je film Waj dy
o Bol ku to od ra zu wie dzia łem, że spra wa śmier -
dzi, a już jak te raz do szedł pre mie ro wicz za trud -
nio ny w OLT, spra wa sta ła się ja sna, jak w Mon ty
Py to nie, gdy za sta na wia no się, kto za bił, aż Pan
Bóg, znie cier pli wio ny, po ka zał wiel kim pal cem
z nie ba, „To ten w swe ter ku!!”. Pie nią dze po cho -
dzą ce z oszu stwa po szły na za kła ma ny film o
ka pu siu, pięk nie, pięk nie! Wszyst ko do sie bie
pa su je, jak kloc ki Le go, klik, klik, klik! Wart Pac
pa ła ca, a pa łac Pa ca. Na wia sem mó wiąc ci nie -
szczę śni cy, któ rzy da li pie nią dze p. Plich cie, po -
win ni za żą dać udzia łów we wpły wach w owym
fil mie, je śli ta ko we bę dą. Tak oto dzia twa szkol -
na spę dzo na przy mu so wo zwró ci cześć uto pio -
nych pie nię dzy. Hap py End.

Oczy wi ście, Pan Pre mier Tusk za to wszyst ko
nie od po wia da, zresz tą, sko ro za nic w kra ju nie
od po wia da, to ni by, cze mu miał by za sy na. Na -
wet po noć też się „wku rzył” i „dał bu rę” sy no wi,
ale na tym się skoń czy ło, jak za wsze zresz tą.
Pań stwo Pol skie, pań stwo Tu sków, za uwa ża my

du żo po do bieństw. Dziw ne afe ry, dziw ne pie nią -
dze, a Tusk nic nie wie, za nic nie od po wia da,
nic nie mo że. To zna czy, mo że się „wku rzyć”. Ta -
ka ale go ria. Kot śpi, my szy tań cu ją na sto le, jak
ma wia przy sło wie.

se awolf, 6 sierp nia  

Młody Tusk też się wkurzył

Pani Ania
Rzad ko, coś mnie wście ka tak, że
mógł bym ko goś za tłuc, ale cza sem
się to zda rza... Wła śnie czy tam, na -
wet bez zdu mie nia, bo prze cież to
ta sa ma wia do mość, któ rą mie li śmy
w przy pad ku Prze my sła wa Go -
siew skie go czy Zbi gnie wa Was ser -
man na, że tak że w przy pad ku An ny
Wa len ty no wicz w pa pie rach z sek -
cji nic się nie zga dza po za stwier -
dze niem płci żeń skiej – jak mó wi
oso ba zwią za na ze śledz twem ws.
ka ta stro fy smo leń skiej pro wa dzo -
nym przez Woj sko wą Pro ku ra tu rę
Okrę go wą w War sza wie.

Ro sja nie opi sa li oso bę, któ ra ma wszyst kie na -
rzą dy we wnętrz ne, tym cza sem An na Wa len ty -
no wicz wie le lat wcze śniej prze szła bar dzo
po waż ną ope ra cję, pod czas któ rej usu nię to
część or ga nów. Pod czas iden ty fi ka cji cia ła śp.
An ny Wa len ty no wicz w Mo skwie ro dzi na od ra -
zu ją roz po zna ła – nie mia ła żad nych wi docz -
nych ran, mia ła na to miast zna ki
cha rak te ry stycz ne zwią za ne z cho ro bą sta wów.
W przy sła nej z Ro sji do ku men ta cji me dycz nej
do ty czą cej An ny Wa len ty no wicz wy szcze gól nio -

Po płoch padł na ko leb kę afe ra łów,
czy li mia sto Gdańsk. Za alar mo wa ny
pre zy dent m. Gdań ska Ada mo wicz
po sta wił na bacz ność wszyst kich
urzęd ni ków, sam do kład nie my jąc
rę ce przed nie spo dzie wa ną wi zy tą
Re wi zo ra w tym mie ście. Bla dy
strach padł na pro ku ra to rów i sę -
dziów, któ rzy chro ni li Mar ci na Plich -
tę, ni czym sa me go sy na pre mie ra,
Jó ze fa Bą ka. Lot ni sko imie nia bo ha -
te ra, co oba lił ko mu nę, zo sta ło tak -
że po sta wio ne w stan aler tu, w
związ ku z nie spo dzie wa nym przy lo -
tem Re wi zo ra, wy sła ne go ze sto li cy
do ko leb ki afe ra łów przez sa me go
pre mie ra. Dy rek tor lot ni ska na wszel -
ki wy pa dek dał urlop Jó ze fo wi Bą ko -
wi, by cza sa mi Bąk nie na pa to czył
się na Re wi zo ra, gdy ten wśród ukło -
nów, ser decz nych uści sków i szcze -
rych uśmie chów bę dzie się
prze ci skać do ko lum ny sa mo cho -
dów, któ re z pi skiem opon i wy ciem
sy ren ru szą na lu stra cję ko leb ki afe -
ra łów…

Wresz cie ko lum na ru szy ła, pru jąc przez Trój -
mia sto, jak by wio zła sa me go pre zy den ta Oba mę.
Lu dzie, za trzy mu jąc się na chod ni kach, usi ło wa li
z za cie ka wie niem w oczach od na leźć ten je den
sa mo chód, w któ rym roz par ty na fo te lu sie dział
Re wi zor ze sto li cy, groź nym okiem lu stru jąc oko -
li cę. Ale gdzie tam ! Licz na eskor ta – więk sza niż
te, któ re to wa rzy szą pre zy den to wi Oba mie w
cza sie je go kra jo wych wi zyt – sku tecz nie ukry ła
Re wi zo ra przed wro ga mi na sze go ma rio net ko -
we go pań stwa, któ rzy tyl ko czy ha ją, wmie sza ni
w tłum ga piów!

Strach jak na gle po wstał, tak wkrót ce opadł,
gdy Re wi zor w oso bie mi ni stra spra wie dli wo ści
Ja ro sła wa Go wi na oświad czył na kon fe ren cji pra -
so wej w Gdań sku, ko men tu jąc spra wę Am ber
Gold: "Sę dzio wie mie li pra wo wy da wać wy ro ki w
za wie sze niu. A czy by ły one wła ści we, to już bę -
dą roz li cza ni przez in stan cję wyż szą, nie ludz ką".

Oświad cze niu re wi zo ra Go wi na to wa rzy szy ły
nie skrę po wa ne łzy ra do ści, zaś wi docz na ulga
zstą pi ła na zmę czo ne twa rze afe ra łów. Pre zy dent
m. Gdań ska otwo rzył na wet bu tel kę szam pa na,
by wznieść to ast za zdro wie Re wi zo ra, w gro nie

naj bliż szych współ pra cow -
ni ków. Nie spo sób opi sać
ra do ści sę dziów, któ rzy
otrzy ma li po twier dze nie, że
są w ma rio net ko wym pań -
stwie, ja ką sta ła się III RP -
nie ty kal ni. Roz li czyć ich
mo że co naj wy żej in stan cja
wyż sza, nie ludz ka. A gdzie
ona jest, to prze cież każ dy
pa mię ta, kto za pi sy wał się
do tak że po stę po wej par tii,
ja ką by ła wte dy Pol ska
Zjed no czo na Par tia Ro bot -
ni cza...

Kan dy da to wi na człon ka
za da wa no bo wiem ru ty no -
we py ta nia, ma ją ce po -
twier dzić, czy kan dy dat na
człon ka się na da je. Se kre -
tarz PZPR py tał się za tem:
– Od po wiedz cie, kto jest w
wa szym za kła dzie pra cy
naj waż niej szą oso bą? 

Kan dy dat bez błęd nie od -
po wia dał: – Tą oso bą jest
pierw szy se kre tarz Ko mi te -
tu Za kła do we go PZPR. 

Se kre tarz za da wał więc
ko lej ne py ta nie: – A kto jest
naj waż niej szą oso bą na ca -
łym Wy brze żu? 

Pra wi dło wa od po wiedź brzmia ła: Pierw szy se -
kre tarz Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Gdań -
sku... 
– A w ca łej ca łej Pol sce? – znów py ta nie ustę pli -
wy se kre tarz. 

Kan dy dat na człon ka zno wu bez błęd nie od po -
wia da: – Tą oso bą jest pierw szy se kre tarz Ko mi -
te tu Cen tral ne go PZPR… 

Se kre tarz za da je w koń cu ostat nie, ale za to
pod stęp ne py ta nie: – To od po wiedz cie mi, kto
jest naj waż niej szą oso bą na ca łym świe cie? 

Kan dy dat na człon ka po stę po wej jak PO par tii
za sta na wia się, by wresz cie nie pew nie od po wie -
dzieć: – Hmm, mo że sam Bóg??? 

Na to ura do wa ny se kre tarz: – Do brze, do brze!
A za Bu giem, to co my ma my?

Ja ro sław Go win – mi ni ster od spra wie dli wo ści
Trze ciej RP nie ujaw nił na kon fe ren cji pra so wej
w Gdań sku, ko go miał na my śli, mó wiąc o roz li -

cze niu sę dziów Trze ciej RP przez in stan cję wyż -
szą, nie ludz ką. Jed nak po ka ta stro fie pod Smo -
leń skiem, tak że każ dy po stę po wy le ming wie, że
ta in stan cja na dal jest za Bu giem. Zaś sam Ja -
ro sław Go win nie jest prze cież pierw szym mi ni -
strem, któ ry ocze ku je na in ter wen cję tej wyż szej,
nie ludz kiej prze cież in stan cji, by roz wią za ła pro -
ble my ma rio net ko we go pań stwa, któ re z ni czym
nie mo że so bie po ra dzić…   

Nie ba wem uldze w ko leb ce afe ra łów, po wi zy -
cie Re wi zo ra to wa rzy szyć bę dzie du ma, w związ -
ku z de fac to – in no wa cyj ny mi dzia ła nia mi
afe ra łów, wspie ra ją cy mi spół kę Am ber Gold – o
czym z nie ukry wa ną sa tys fak cją mó wił już w ma -
ju br. pre zy dent m. Gdań ska Ada mo wicz. Oka zu -
je się bo wiem, że sam mi ni ster spra wie dli wo ści
Ja ro sław Go win przy go to wał ta ką in no wa cyj ną
no we li za cję ko dek su kar ne go, jak by czy tał w my -
ślach Mar ci na Plich ty i gdań skich afe ra łów…

Ka pi tan Ne mo, 21 sierp nia, 2012

Rewizor zza Buga w kolebce aferałów

Trzy masz w rę ku prze gląd waż nych tek stów opu bli ko wa nych na por ta lu nie po praw ni. pl.  W na szym od czu ciu in -
ter net jest obec nie naj waż niej szą płasz czy zną wy mia ny nie za fał szo wa nych pro pa gan dą in for ma cji i swo bod nej wy -
mia ny my śli. Ser wis two rzy my wła sny mi si ła mi, bez spon so rów, kol por te rów i wspar cia me diów oraz niekomercyjnie.
Oso by po pie ra ją ce ideę nie za leż nych, oby wa tel skich me diów pro si my o dru -
ko wa nie i roz po wszech nia nie biu le ty nu. Na na szym por ta lu mo żesz po brać
pli ki przy go to wa ne do dru ku na każ dej do mo wej dru kar ce. Ży czy my To bie,
Two jej ro dzi nie i zna jo mym po ucza ją cej i re lak su ją cej przy go dy z biu le ty nem
nie po praw nych.pl.
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