
Tym razem nie bêdzie litoœci
dla z³odziei i zdrajców

Ca³a sprawa z uniewinnieniem przez S¹d Apelacyjny
w Warszawie ewidentnej ³apówkary z PO Beaty Sawickiej
wcale mnie nie oburzy³a, ale – powiem wprost – nawet dos-
tarczy³a mi nieco zadowolenia i satysfakcji. Dlatego te¿ dzi-
wiê siê a¿ tak wielkiej fali wœciek³oœci i udawanego zdziwie-
nia oraz zaskoczenia po prawej stronie sceny politycznej.

Je¿eli wierzy siê w istnienie Uk³adu i przekonuje o tym
przez lata swoich widzów czy czytelników, to zdziwienie oraz
zaskoczenie powinno nast¹piæ raczej wtedy, gdyby III RP
wsadzi³a Sawick¹ za kratki.

A tak w zgodzie z moj¹ spiskow¹ i uporczyw¹ narracj¹
pozostaje ona na wolnoœci, mimo ¿e ca³a Polska widzia³a,
jak bierze ³apówkê, oraz s³ysza³a na w³asne uszy, ¿e to nie
jest jakaœ tam zagubiona i zakochana w agencie Tomku
biedna ofiara, lecz wyrafinowana, bezczelna tupeciara za-
programowana na ¿ycie z „krêcenia lodów”.

Je¿eli ktoœ nie wie jeszcze, jak nazywa siê pañstwo, w któ-
rym powi¹zani z rz¹dz¹cymi bandyci i przestêpcy tworz¹
kastê bezkarnych i nietykalnych, a za kratki trafiaj¹ ludzie
krytykuj¹cy w³adzê, to informujê, ¿e takie pañstwo zwie siê
TOTALITARNYM.

Po tym, kiedy wymordowano nam 10 kwietnia 2010
roku elity wraz z g³ow¹ pañstwa, œp. Lechem Kaczyñskim,
a Polacy po tej tragedii zamiast pogr¹¿onego w ¿a³obie jego
brata wybrali sobie na prezydenta Komorowskiego, który
r¿a³ ze œmiechu na p³ycie lotniska, gdy l¹dowa³ samolot
z trumnami ofiar, zrozumia³em jedno: nie istnieje jakieœ po-
jedyncze, choæby nie wiem jak tragiczne, wydarzenie, które
nagle i na masow¹ skalê otworzy³oby moim rodakom oczy
na ogrom panosz¹cego siê wokó³ nich z³a oraz na skalê
zdrady i ³ajdactwa niszcz¹cych ich kraj. Mo¿e to porównanie
zabrzmi okrutnie, ale skoro nie reagujemy od razu, gdy zabi-
jaj¹ nam na naszych oczach ojca, to niestety trzeba pocze-
kaæ, a¿ zabij¹ matkê, a kiedy i to za ma³o, to mo¿e zareagu-
jemy, kiedy kolej przyjdzie na nasze dzieci.

Obecna sytuacja, a mo¿e lepiej bêdzie napisaæ: stadium
Systemu, maj¹cego w posiadaniu III RP, przypomina znany
wszystkim motyw z kreskówek i filmów akcji. Oto ktoœ lub
coœ wisi nad wielk¹ przepaœci¹ na cienkiej linie i widzimy, jak
na skutek obci¹¿enia oraz ostrej krawêdzi skalnej grani czy
metalowej konstrukcji stopniowo pêkaj¹ kolejne ¿y³y oplo-
tu, ukazuje siê w koñcu jej rdzeñ, który w finale pêka, a to
coœ lub ten ktoœ z koñca liny leci w przepaœæ.

Uniewinnienie Sawickiej to w³aœnie taka kolejna zerwa-
na ¿y³a oplotu w linie, a System doskonale zdaje sobie

z tego sprawê. Powiem wiêcej, System chêtnie poœwiêci³by
Sawick¹, aby przed³u¿yæ o jakiœ czas ten w miarê bezpieczny
zwis, ale nie móg³ tego zrobiæ z dwóch powodów.

Po pierwsze, Sawicka nie by³a samotnym „jeŸdŸcem bez
g³owy”, a po drugie trzeba by³o wys³aæ do swoich mocny
sygna³ z przekazem „Jesteœmy, trwamy i jeszcze du¿o
mo¿emy, wiêc nie bójcie siê”.

Oto nadana przez centralê z Czerskiej zaszyfrowana
depesza o takiej w³aœnie treœci:

Bogdan Wróblewski: „Sprawa Sawickiej: triumf
prawa i sprawiedliwoœci.
Beata Sawicka, by³a pos³anka PO, i burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski uniewinnieni od zarzutów ko-
rupcyjnych prawomocnym wyrokiem S¹du Apelacyj-
nego w Warszawie. CBA za czasów Mariusza Kamiñs-
kiego oskar¿one przez s¹d o zmontowanie przeciwko
nim nielegalnej, tajnej operacji. To najkrótsze stresz-
czenie pi¹tkowego wyroku.
Jakie jest jego przes³anie?
To wyrok dobry dla obywateli RP, z³y dla s³u¿b specjal-
nych, których w demokratycznej Polsce siê namno¿y³o.
Zwyciê¿y³o prawo i sprawiedliwoœæ. Zwyciê¿y³o na po-
hybel tym, którzy zaw³aszczyli sobie ten slogan i pod
jego sztandarem prawa nadu¿ywali.”
(http://wyborcza.pl/1,75478,13817293,Sprawa_Sawic-
k i e j _ _ t r i u m f _ p r a w a _ i _ s p r a w i e d l i w o s c i . h t m l #
ixzz2Rdn8LbZu)
To, ¿e Sawicka uniknie kary, by³o dla mnie jasne ju¿ wte-

dy, kiedy „wzruszony jej histori¹” mecenas Aleksander Pociej
z kancelarii Pociej&Dubois zosta³ autorem prawniczego pre-
cedensu na skalê œwiatow¹, wp³acaj¹c za ni¹ kaucjê w wyso-
koœci 300 tysiêcy z³otych, a drugi cz³on adwokackiego zes-
po³u, czyli Jacek Dubois, podj¹³ siê jej obrony. Mecenas Du-
bois to równie¿ cz³onek grupy szczêœliwców z klubu „cudow-
nie uniewinnionych”. W jego przypadku sprawa dotyczy³a
utrudniania œledztwa prowadzonego przeciwko „grupie
pruszkowskiej”.

Dzisiaj Aleksander Pociej jest senatorem, który zdoby³
mandat z list Platformy Obywatelskiej, a kancelaria Po-
ciej&Dubois reprezentowa³a równie¿ Bronis³awa Komorow-
skiego i Donalda Tuska w procesach wytaczanych w trybie
wyborczym.

Teraz bez zbêdnego rozwodzenia siê przypomnê te frag-
menty stenogramów rozmów Beaty Sawickiej, które moim
zdaniem zadecydowa³y o jej bezkarnoœci:
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„K… maæ, tyle mam uk³adów teraz wypracowanych i to
wszystko w ³eb weŸmie, bo nie problem by³by, gdybyœ-
my my wziêli w³adzê. Tylko problem jest, jak oni jesz-
cze raz wezm¹ w³adzê i na swoich ludzi powymieniaj¹
na kolejne w³adze.
I rezydujê tutaj, na sta³e przeprowadzam siê i koniec
i krêcimy lód, co pó³tora tygodnia jestem w Sejmie.
Codziennie w robocie, Warszawa nasza.
Bêdê mia³a wp³yw na przekszta³cenie szpitali w spó³ki
prawa handlowego. Jeszcze ustawa niepodpisana, acz-
kolwiek, jak to ruszy to bêd¹ ci mieli farta, którzy pierwsi
bêd¹ wiedzieæ. Biznes na s³u¿bie zdrowia bêdzie robiony.
Dzisiaj to oczywiœcie mówiê ogólnikami. Do tego typu
spraw bêdzie macher, frontmenka, partnerka z mojej
grupy, dzisiaj sama przewodnicz¹ca komisji zdrowia”.
Nie ulega ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e chodzi o „macherkê” i

„frontmenkê” Ewê Kopacz, dzisiaj drug¹ osobê w pañstwie
i dawno ju¿ zdemaskowan¹ pod³¹ k³amczyniê w sprawie
smoleñskiej, bêd¹c¹ najbardziej zaufanym cz³owiekiem
Donalda Tuska.

Ale czy to jest taka sensacyjna wieœæ, skoro na taœmach
„Oleksy–Gudzowaty” ju¿ dawno temu s³yszeliœmy:

„Gudzowaty: Mieliœcie w dupie tê Polskê, ci te¿ maj¹
na zmianê, jeszcze nie wiedz¹…
Oleksy: Ja nigdy nie mia³em!

Gudzowaty: Oj tam!
Oleksy: Moja sitwa i owszem, mia³a w dupie.”
Andrzej Frycz-Modrzewski ju¿ w XVI wieku pisa³, ¿e:
„Prawo w Rzeczypospolitej jest jak pajêczyna,
gdzie b¹k przeleci, ugrzêŸnie muszyna”.
Musia³ byæ niez³ym wizjonerem, skoro ju¿ cztery wieki

temu przewidzia³, ¿e syn premiera Micha³ Tusk vel, nomen
omen, Józef B¹k, przelecia³, niczym dzisiaj Sawicka, przez
pajêczynê, a przed Trybuna³ Stanu bêd¹ ci¹gani jak „muszy-
ny” ci, którzy oœmielili siê dokonaæ zamachu na polsk¹ repu-
blikê bananow¹.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko bardzo g³oœno
i aktywnie kibicowaæ i wznosiæ radosne okrzyki na widok ko-
lejnych pêkaj¹cych ¿y³ oplotu liny, na której dynda jeszcze ta
ca³a III RP, a kiedy dojdzie ju¿ do rdzenia, baczmy uwa¿nie,
czy na grani nie pojawi¹ siê wra¿e ³apy próbuj¹ce uchwyciæ
siê jakiejœ wystaj¹cej pó³ki.

Wtedy ju¿ bez tej naszej polskiej naiwnoœci i ³atwowier-
noœci wzujmy jakieœ solidne okute buty i skoczmy im bez
¿adnych skrupu³ów na z³odziejskie i zdradzieckie paluchy,
zatykaj¹c uszy na kolejne skomlenie o grub¹ kreskê i poro-
zumienie ponad podzia³ami, wzmacniane znanym na has-
³em „wybierzmy przysz³oœæ”.

Zero litoœci dla z³odziei i zdrajców.
kokos26

Atrofia suwerennoœci
Rosyjskie zabiegi maj¹ podstawow¹ cechê wspól-
n¹: uleg³y znacz¹cemu nasileniu wkrótce po Tra-
gedii Smoleñskiej.

I. Raport z postêpów atrofii pañstwa
Oto garœæ doniesieñ tylko z ostatnich dni i tygodni (kolej-

noœæ przypadkowa): petersburskie memorandum w spra-
wie budowy „pieremyczki”; bêdziemy kupowaæ energiê
elektryczn¹ z Kaliningradu; Jan Krzysztof Bielecki i Alek-
sander Kwaœniewski lobbowali na rzecz kupna przez Ro-
sjan Azotów Tarnów – jednego z g³ównych odbiorców
gazu ziemnego w Polsce; minister skarbu Miko³aj Budza-
nowski zosta³ odwo³any na lekko tylko zakamuflowane
¿yczenie Rosjan – sprzeciwia³ siê kupnu przez nich Azotów
i by³ zwolennikiem gazu ³upkowego, wiêc pewnie dlatego
„ominiêto” go przy podpisywaniu memorandum w Peters-
burgu; 1/5 przestrzeni powietrznej nad terenem Polski
bêd¹ kontrolowaæ Litwini; wreszcie – FSB na ¿yczenie
Putina „zacieœnia wspó³pracê” z polskim kontrwywia-
dem – i SKW siê oczywiœcie na to godzi…

Coœ przeoczy³em? Jeœli nawet, to tylko tego, co przyto-
czy³em powy¿ej, wystarczy na Trybuna³ Stanu dla Tuska
i jego ekipy. Mamy bowiem do czynienia z konsekwent-
nym zrzekaniem siê suwerennoœci w kluczowych dla
bezpieczeñstwa pañstwa kwestiach. To ju¿ idzie na bez-
czela, na rympa³, nawet bez zachowania jakichkolwiek
pozorów równorzêdnych, handlowych relacji miêdzy równo-
prawnymi partnerami. Ruscy ¿¹daj¹ – Polska wykonuje, tak

to wygl¹da. Zachodnie firmy, do tej pory zainteresowane
poszukiwaniami i eksploatacj¹ ³upków, widz¹c co siê dzieje
– w jakim tempie Polska osuwa siê w rosyjsk¹ energetyczn¹
strefê wp³ywów – pakuj¹ manatki i siê wynosz¹.

II. W uœcisku Putina
Czêœæ tych spraw by³a przygotowywana od dawna –

np. informacje o imporcie pr¹du z Kaliningradu przemyka³y
ju¿ wczeœniej. Generalnie, rzecz dotyczy „zrobienia rynku”
w Polsce dla energii z powstaj¹cej w Obwodzie Kalinin-
gradzkim Ba³tyckiej Elektrowni J¹drowej, dla której ekono-
miczn¹ racj¹ bytu jest eksport do krajów regionu – g³ównie
do Polski. I Polska by³a tak uprzejma, ¿e w ostatniej chwili
zrezygnowa³a z budowy elektrowni w Ostro³êce, która za-
opatrywa³aby przede wszystkim pó³nocno-wschodni¹ czêœæ
kraju. Zamiast tego bêdziemy mieli most energetyczny z Ka-
liningradem. Ju¿ zadbaj¹ o to ró¿ne „A³ganowy” ulokowane
tam gdzie trzeba.

O podchodach Akronu i Wiaczes³awa Kantora pod Azo-
ty, podobnie jak o anty³upkowym lobbingu Gazpromu, rów-
nie¿ s³yszy siê od dawna. Wszystkie te zabiegi maj¹ jed-
nak podstawow¹ cechê wspóln¹: uleg³y znacz¹cemu
nasileniu wkrótce po Tragedii Smoleñskiej, gdzie wraz
z Prezydentem Lechem Kaczyñskim i jego najbli¿szymi
wspó³pracownikami zgin¹³ ostatni oœrodek w³adzy zdolny
do hamowania rosyjskiej neoimperialnej ekspansji. Jeœli
ktoœ wci¹¿ zadaje sobie pytanie „po co Putin mia³by zabijaæ
Kaczyñskiego”, to ma odpowiedŸ – w³aœnie PO TO. Podob-
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nie, je¿eli ktokolwiek ma w¹tpliwoœci w jak mocnym uœcisku
trzyma Putin Donalda Tuska po Smoleñsku, to równie¿ w³aœ-
nie otrzymuje wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ. Tak jasn¹, ¿e bar-
dziej ju¿ nie mo¿na.

Obecnie obserwujemy bowiem zbli¿anie siê do finali-
zacji za³atwiania rosyjskich interesów w Polsce. £upki –
„NIET”, gazoport – „NIET”, nowa elektrownia w Polsce –
„NIET”, drugi gazoci¹g – „DA”, Azoty dla Rosji – „DA”, import
energii elektrycznej z Kaliningradu – „DA”, urzêdnicy nie-
chêtni Rosji – „WON!”. Plus, oczywiœcie, „zacieœniona
wspó³praca” miêdzy FSB a S³u¿b¹ Kontrwywiadu Wojskowe-
go – wisienka na torcie…

Do listy z pocz¹tku notki w³¹czy³em sprawê nieszczêsnej
umowy, w wyniku której 1/5 przestrzeni powietrznej nad
Polsk¹ (w tym Warszawa) w ramach Baltic FAB bêdzie kon-
trolowana przez Litwê. Nie wiem, czy jest to wynik ¿enuj¹cej
niekompetencji, czy coœ wiêcej, ale warto zauwa¿yæ, ¿e na
32 litewskich pracowników kontroli obszaru powietrz-
nego ponad po³owê stanowi¹ Rosjanie, ¿e utracimy
kontrolê nad obszarem granicz¹cym z Obwodem Kali-
ningradzkim i spor¹ czêœci¹ Bia³orusi i ¿e rosyjscy kon-
trolerzy pracuj¹cy na Litwie bêd¹ zawiadywali lotami
polskich samolotów wojskowych, w tym myœliwców
F-16, które okresowo w ramach NATO patroluj¹ rów-
nie¿ terytorium Litwy.

III. Imperialne ¿niwa
Te „imperialne ¿niwa” maj¹ na celu zabezpieczenie

rosyjskich interesów niezale¿nie od politycznych przeta-
sowañ w Polsce. Dlatego Rosjanie za wszelk¹ cenê chc¹

zd¹¿yæ przed koñcem obecnej kadencji, zanim Tusk ostatecz-
nie wysadzony z siod³a trafi tam gdzie trafi – do pierdla, lub
pod ochronê brukselskiego immunitetu. A kiedy ju¿ dostan¹
co chc¹, bardzo trudno bêdzie to odkrêciæ – nawet przy
optymistycznym za³o¿eniu, ¿e PiS z Jaros³awem Kaczyñskim
obejmie samodzielne rz¹dy, w co mo¿na pow¹tpiewaæ zwa-
¿ywszy na ruskie serwery obs³uguj¹ce procedury wyborcze
w Polsce. Taka jest ró¿nica miêdzy powa¿nym pañstwem
realizuj¹cym konsekwentnie swe interesy a ekip¹ kukie³ek
i pi³karzyków.

Zatem, jako siê rzek³o, Putin przystêpuje do zbierania
owoców swej polityki wobec Polski z ostatnich kilku lat
– zapocz¹tkowanej wizyt¹ w 2009 roku, podczas której,
po s³ynnej rozmowie na sopockim molo, chyba osta-
tecznie przekona³ siê, ¿e mo¿e z Tuskiem zrobiæ dok³ad-
nie wszystko, a zintensyfikowanej po 10.04.2010, kie-
dy to zniknê³a ostatnia przeszkoda w postaci Lecha
Kaczyñskiego i jego wspó³pracowników. Tylko patrzeæ
jak na dar do¿ynkowy Ober-Mato³ przyniesie Putinowi w zê-
bach Lotos, tudzie¿ inne interesuj¹ce go aktywa. A g³ówno-
nurtowe mediodajnie po staremu bêd¹ ekscytowa³y siê
wypowiedziami Krystyny Paw³owicz, lub w najlepszym razie
zegarkami ministra Nowaka.

Czy w efekcie tego, co zbiorczo zasygnalizowa³em przed
chwil¹, Polska zniknie z mapy? Ale¿ nie, bêdzie na niej wid-
nia³a jak gdyby nigdy nic. Tylko ¿e miêdzy nakreœlonymi na
tej mapie granicami nie bêdziemy mieli w jakiejkolwiek
istotnej sprawie nic do powiedzenia.

Gadaj¹cy Grzyb

Michnik straszy, Pilecki oskar¿a
Ponoæ okropnie zagra¿a nam faszyzm i w zwi¹zku z tym

„Gazeta Wyborcza” zwo³a³a antyfaszystowsk¹ konferencjê,
która chyba ma w zamierzeniu zapobiec owemu zagro¿eniu.
To mi przypomina scenê z pewnej ksi¹¿ki, kiedy to na ³owis-
ku znajdowa³y siê statki rybackie ró¿nych nacji i w pewnej
chwili zauwa¿ono, ¿e sowiecki kuter porwa³ sieci. Natych-
miast w eterze rozleg³o siê: „Iwan, zgubi³eœ sieæ, zwo³uj zeb-
ranie Komsomo³u!”. Zatem i Michnik zwo³a³ konferencjê,
gdy zauwa¿y³, ¿e gwizdki Blumsztajna ani niemieccy bandy-
ci do wynajêcia nie podo³aj¹ wyimaginowanemu zagro¿e-
niu.

Adam Michnik apeluje, ¿eby nie daæ siê nabraæ, bo
faszyœci zmieniaj¹ koszule, co ma chyba oznaczaæ, ¿e dzisiaj
zamiast stawiaæ komory gazowe walcz¹ z metod¹ in vitro.
Komuniœci za to koszul nie zmieniaj¹ i Leszek Miller zapew-
ne chodzi w tej samej koszuli, w której paradowa³ w Mosk-
wie, gdy od sowieckich ludobójców po¿ycza³ amerykañskie
dolary, ¿eby polscy komuniœci przetrwali demokratyczne
uniesienie narodu.

Z tym rzekomym polskim faszyzmem to zabawna histo-
ria, zw³aszcza w kontekœcie niemal 40 lat panowania w Pol-
sce komunizmu, który przyniós³ narodowi straty nieporów-
nanie wiêksze ni¿ wszyscy razem wziêci polscy faszyœci wy-

rz¹dzili od pocz¹tku historii faszyzmu. Polski faszyzm do pol-
skiego komunizmu to jak promil do ca³oœci. Albo jeszcze
mniejszy stosunek. Czerscy od dawien dawna lansuj¹ tezê,
¿e przedwojenny polski faszyzm to najgorsza polska twarz
w dziejach, ale przecie¿ ka¿dy widzi, ¿e to by³o sanatorium
w porównaniu do powojennego komunizmu.

A tak siê sk³ada, ¿e dzisiaj mamy 65 rocznicê œmierci rot-
mistrza Pileckiego, którego zakatowali komuniœci, których
jakoœ czerscy dziwnie ³atwo pomijaj¹ w prognozowanych
zagro¿eniach. To Pilecki w³aœnie powiedzia³, ¿e pobyt w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz by³ niczym
w porównaniu z komunistycznym wiêzieniem na Rakowiec-
kiej: „Ja ju¿ ¿yæ nie mogê, mnie wykoñczono. Bo Oœwiêcim to
by³a igraszka”.

To jest cytat rujnuj¹cy kompletnie durn¹ narracjê o pol-
skim faszyzmie. A jest durna do tego stopnia, ¿e nie sposób
nie pomyœleæ, i¿ debatê o faszyzmie czerscy wyznaczyli w³aœ-
nie w dzieñ rocznicy œmierci Rotmistrza, ¿eby przykryæ jego
oskar¿enie. Bo dzisiaj to on oskar¿a. Rotmistrz Pilecki dzisiaj
oskar¿a polskich komunistów o ludobójcze metody godne
katyñskich oprawców. To komuniœci przez rok torturowali
Pileckiego w nieludzko okrutny sposób, ¿eby go w koñcu
uœmierciæ strza³em w ty³ g³owy, jak to praktykowali sowieci.
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W „Gazecie Wyborczej” odbywa siê konferencja antyfa-
szystowska, a na cmentarzu pow¹zkowskim trwa wielka eks-
humacja skrytobójczo pomordowanych przez polskich ko-
munistów bohaterów podziemia niepodleg³oœciowego. Tam
te¿ najprawdopodobniej, wœród setek innych szcz¹tków,
znajduj¹ siê szcz¹tki rotmistrza Pileckiego. Jak pisze w swojej
ksi¹¿ce („Œród ¿ywych duchów”) by³a dziennikarka „Gazety
Wyborczej” Ma³gorzata Szejnert, rotmistrz Pilecki by³ po-
twornie skatowany, kiedy szed³ na œmieræ: „Nie by³ w stanie
podnosiæ g³owy, mia³ po³amane obojczyki, rêce zwisa³y mu
bezw³adnie wzd³u¿ cia³a”.

To Witold Pilecki dzisiaj oskar¿a z zaœwiatów – i to nie ja-
kichœ wyimaginowanych przez chor¹ wyobraŸniê polskich

faszystów, lecz polskich komunistów. A ci komuniœci dzisiaj
znowu aspiruj¹ do w³adzy w Polsce. To na temat zagro¿enia
komunizmem powinno siê debatowaæ w rocznicê œmierci
Pileckiego.

Dlatego nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e antyfaszys-
towska konferencja jest organizowana w bardzo paskudnej
intencji. Bowiem najgorsze polskie twarze to twarze komu-
nizmu. A raczej mordy, jak Bieruta, Bermana, Moczara, Kisz-
czaka, Jaruzelskiego. Ich trzeba siê baæ, zw³aszcza ¿e maj¹
gorliwych i wiernych nastêpców. Polscy wyimaginowani
faszyœci to przy nich trochê ha³aœliwe harcerzyki.

Seaman

Lista sêdziów
sprzeniewierzaj¹cych siê etyce zawodu

Poni¿sza lista sêdziów sprzeniewierzaj¹cych siê etyce za-
wodu zosta³a utworzona na wypadek sytuacji analogicznej
do wspó³czesnych Wêgier, gdy prawica po przejêciu w³adzy
przez premiera Orbana rozpoczê³a marsz ku niepodleg³oœci
z gotowymi materia³ami do rozliczeniu zbrodniczego syste-
mu epoki komunizmu.

1. Krzysztof Terlecki (lub Zerlecki), sêdzia S¹du Rejono-
wego w Gdañsku – rozprawa z powództwa Adama Darskie-
go (Nergala) przeciwko Romualdowi Nowakowi o nazwanie
przestêpstwem incydentu podarcia Biblii przez Nergala
podczas publicznego wystêpu zespo³u satanistycznego.

Sêdzia ukara³ pozwanego Nowaka kar¹ pieniê¿n¹ za
mityczn¹ obrazê lidera zespo³u.

2. Alina Rychliñska, sêdzia S¹du Okrêgowego w War-
szawie – rozprawa z powództwa Lecha Kaczyñskiego prze-
ciwko Palikotowi o s³own¹ obrazê Prezydenta Polski za okre-
œlenie go chamem.

Sêdzia sprawê umorzy³a, stwierdzaj¹c brak przestêp-
stwa, poniewa¿ nazwanie kogoœ chamem nie jest obecnie
traktowane jako obraza.

3. Pawe³ Filipiak, sêdzia S¹du Rejonowego £ódŸ Œród-
mieœcie – w procesie z powództwa Stefana Niesio³owskiego
przeciw Radiu Maryja.

Sêdzia ukara³ kar¹ grzywny radio za, zdaniem sêdziego,
podawanie nieprawdziwych faktów, wbrew oczywistym do-
wodom na sypanie kolegów, w tym na by³ej narzeczonej, za
obietnicê œledczych ³agodniejszego wyroku, z której potem
SB siê nie wywi¹za³a. Sêdzia tych oczywistych dowodów, nie
pasuj¹cych do wyroku, nie dopuœci³.

4. Katarzyna Dobrzañska, szefowa Prokuratury Rejo-
nowej dla Warszawy-Mokotowa.

Polska flaga w psiej kupie – za ten czyn w swoim show,
Kuba Wojewódzki trafi³ przed oblicze prokuratury. Ta jednak
umorzy³a œledztwo, twierdz¹c, ¿e prowadz¹cy nie naruszy³
prawa, a jego program mia³ formê happeningu.

„Program by³ rozrywkowy, mia³ formê happeningu,
a osoby w nim wystêpuj¹ce nie przejawia³y lekcewa¿¹cego

stosunku do flagi (sic!)” – t³umaczy szefowa Prokuratury
Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa, Katarzyna Dobrzañ-
ska.

5. Mateusz Martyniuk z Prokuratury Okrêgowej w War-
szawie – poinformowa³ o umorzeniu, wbrew prawu, sprawy
o znies³awienie publiczne prezydenta Lecha Kaczyñskiego
w programie radiowym, poprzez nazwanie go przez Micha³a
Figurskiego „ma³ym, niedorozwiniêtym i g³upim cz³owie-
kiem” (sic!).

Niestety, nie znam nazwiska prokuratorów, którzy pod-
jêli tak skandaliczne decyzje.

6. Sêdzia Magdalena Roszkowska, S¹d Rejonowy dla
Warszawy-Œródmieœcia – uniewinni³a K. Wojewódzkiego od
odpowiedzialnoœci za chuligañski czyn wybicia szyby kie-
rowcy samochodu.

Na wniosek pokrzywdzonego kierowcy, któremu Woje-
wódzki wybi³ szybê w samochodzie, sto³eczna prokuratura
oskar¿y³a Wojewódzkiego z artyku³u kodeksu karnego, który
stanowi, ¿e „kto cudz¹ rzecz niszczy, uszkadza lub czyni nie-
zdatn¹ do u¿ytku”, a sprawa jest „mniejszej wagi”, podlega
karze grzywny, ograniczenia wolnoœci albo do roku wiêzie-
nia.

Pocz¹tkowo prokuratura wnios³a o umorzenie sprawy ze
wzglêdu na znikom¹ szkodliwoœæ czynu, ale S¹d Rejonowy
dla Warszawy-Œródmieœcia tego nie uzna³.

W wydanym 16.11.2009 r. wyroku s¹d ustami sêdzi
Magdaleny Roszkowskiej uzna³, ¿e nie mo¿na przypisaæ
Wojewódzkiemu winy. S¹d powo³a³ siê te¿ na opiniê
bieg³ego, ¿e szyba mog³a mieæ wczeœniej „mikroskopij-
ne uszkodzenia”, a wtedy nawet lekkie uderzenie rêk¹
powoduje jej rozbicie (sic!).

7. Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie.

Prowadz¹c porann¹ audycje na antenie radia Eska dzien-
nikarze poinformowali, ¿e Rados³aw Majdan bêdzie rekla-
mowa³ prezerwatywy. Nastêpnie zadzwonili do jednej z firm
zajmuj¹cych siê produkcj¹ kondomów z pytaniem, czy
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w prezerwatywach uda³oby siê zamontowaæ pozytywkê.
Mia³aby siê w³¹czaæ przy otwieraniu, zak³adaniu lub po zetk-
niêciu siê z wilgoci¹. Zaproponowali, by melodi¹ odtwarza-
na przez pozytywkê by³ hymn Polski (Majdan by³ reprezen-
tantem kraju) lub hymn Pogoni Szczecin (klubu w którym
kiedyœ gra³ Majdan). Po chwili prowadz¹cy zaczêli nuciæ Ma-
zurka D¹browskiego. Zachowanie Wojewódzkiego i Figur-
skiego na tyle zbulwersowa³o radnych PiS ze Zgierza, ¿e po-
stanowili oni z³o¿yæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêp-
stwa do prokuratury. Politycy powo³ali siê na art. 137 ko-
deksu karnego, który przewiduje odpowiedzialnoœæ karn¹ za
zniewa¿enie symboli pañstwowych. Prokurator uzna³, ¿e od-
tworzenie hymnu nie mia³o charakteru zniewa¿aj¹cego
(sic!) – mówi Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Okrê-
gowej w Warszawie.

Niestety, nie znam nazwiska prokuratora, który podj¹³
tak skandaliczn¹ decyzjê.

8. Ewa Solecka, sêdzia S¹du Okrêgowego w Katowi-
cach

23 wrzeœnia 2009 roku sêdzia Solecka wyda³a – z ra¿¹c¹
obraz¹ prawa – wyrok w sprawie ks. Marka Gancarczyka i re-
dakcji „Goœcia Niedzielnego” z powództwa Alicji Tysi¹c.

Zarówno wyrok, jak i jego uzasadnienie podwa¿aj¹ wia-
rygodnoœæ funkcjonowania organów wymiaru sprawiedli-
woœci w Polsce, gdy¿ jest to skazanie ks. Marka Gancarczyka
tylko za to, ¿e jest ksiêdzem katolickim i g³osi naukê Koœcio-
³a. Alicja Tysi¹c sama zdecydowa³a siê byæ osob¹ publiczn¹
i jako taka podlega publicznie os¹dom etycznym.

Sêdzia Solecka nadu¿y³a swojej w³adzy próbuj¹c – z po-
wodów pozaprawnych – rozstrzygn¹æ spór etyczny. Jej dzia-
³anie mog³oby prowadziæ do powstania nowej normy praw-
nej uznaj¹cej, ¿e osób publicznych nie mo¿na publicznie
oceniaæ. Sêdzia nie ma prawa wprowadzaæ nowych norm
prawnych ograniczaj¹cych debatê.

9. Agnieszka Matlak, sêdzia S¹du Okrêgowego w War-
szawie – wyrok w sporze pomiêdzy sztabami wyborczymi PiS
i PO. Sztab PiS stwierdzi³, ¿e Komorowski uczestniczy³ jako
cz³onek PO w programie prywatyzacji szpitali, czemu ten
ostatni zaprzecza, twierdz¹c, ¿e PO chodzi³o o komunaliza-
cjê. Sêdzia stwierdzi³a, ¿e komunalizacja to nie prywatyza-
cja, i nakaza³a przeprosiny Komorowskiego.

Tymczasem komunalizacja to przekazanie zad³u¿enia
szpitali pod zarz¹d samorz¹dów, które ju¿ i tak borykaj¹ siê
z deficytem finansów i bêd¹ zmuszone do znalezienia œrod-
ków przez ich prywatyzacjê.

Tak wiêc – mówi¹c krótko – komunalizacja w wydaniu
PO, któr¹ popiera³ Bronis³aw Komorowski, to chytry sposób
na doprowadzenie do prywatyzacji cudzymi rêkoma, w stylu
Pi³ata, umywaj¹cego rêce od w³asnej winy.

Pani sêdzina to doskonale wie, ale udaje nieœwiadomoœæ,
wydaj¹c kolejny kontrowersyjny wyrok na korzyœæ PO.

To bardzo wa¿ne – wyrok wyda³a sêdzia Agnieszka
Matlak, ta sama, która w imieniu RP wyda³a wyrok, ¿e
mówienie Ÿle o „Gazecie Wyborczej” i Michniku jest
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

10. Sêdzia Ma³gorzata Sobkowicz-Suwiñska. Prof. Ja-
ros³aw Rymkiewicz vs Agora. W dniu 21 lipca 2011 zapad³

wyrok pierwszej instancji w procesie „Agora kontra Rymkie-
wicz”. Za wypowiedŸ, ¿e redaktorzy GW s¹ „duchowymi
spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski”, sêdzia Sob-
kowicz-Suwiñska zas¹dzi³a zamieszczenie w „Gazecie Pol-
skiej” na drugiej stronie w ramce, w rozmiarze 15×16 cm,
czcionk¹ nie mniejsz¹ ni¿ 14 punktów, w terminie 7 dni od
daty uprawomocnienia siê wyroku narzuconego i k³amliwe-
go oœwiadczenia.

A oto narzucone przez s¹d, tj. sêdzinê Ma³gorzatê Sobko-
wicz-Suwiñsk¹, rzekome „oœwiadczenie” Jaros³awa Marka
Rymkiewicza:

w wypowiedzi, której udzieli³em w „Gazecie Polskiej”, arty-
ku³ „Pamiêæ i Krzy¿” z 11 sierpnia 2010 r. sformu³owa³em
nieprawdziwe, obraŸliwe zarzuty i sugestie w stosunku do Ga-
zety Wyborczej.

Ponadto zas¹dzi³ karnie zadoœæuczynienie w kwocie
5000 z³ na cele spo³eczne.

S¹d Apelacyjny w Warszawie w sk³adzie: SSA Irena Pio-
trowska, SA Aldona Wapiñska, SA Lidia Sularzycka
utrzyma³ w mocy to orzeczenie s¹du pierwszej instancji. Do-
datkowo zas¹dzi³ od pozwanego 720 z³ kosztów postêpo-
wania. W uzasadnieniu s¹d stwierdzi³ (czym wzbudzi³ grom-
ki œmiech licznie zgromadzonej publicznoœci), ¿e pozwany
nie wykaza³ jednoznacznie korzeni Michnika w Komunis-
tycznej Partii Polski, gdy¿ swego czasu A. Michnik odci¹³ siê
od nich. Chyba wtedy, gdy stwierdzi³, ¿e gen. Kiszczak to
„cz³owiek honoru”, a w sytuacji próby wywiadu z Jaru-
zelskim radzi³ dziennikarzowi prawicowemu – cytujê:
„odpierdol siê pan od genera³a”.

11. Ewa Stru¿yna, sêdzia S¹du Najwy¿szego w Warsza-
wie – to wrêcz wzorcowy przyk³ad sêdziego, w sposób pi³a-
towy umywaj¹cego osobist¹ winê, za umorzenie zbrodni
komunistycznej na Grzegorzu Przemyku, w majestacie
„prawa”.

12. Igor Tuleja, sêdzia s¹du okrêgowego w Warszawie,
podtrzyma³ wprawdzie symboliczny wyrok (rok wiêzienia
w zawieszeniu na 2 lata) dla doktora Garlickiego, za branie
³apówek, natomiast przy okazji og³aszania wyroku dokona³
kosmicznego porównania dzia³añ CBA do czasów stalinow-
skich.

13. Pawe³ Rysiñski, sêdzia S¹du Apelacyjnego – nie ba-
cz¹c na poprzednie wyroki i potwierdzenia w nich legalnoœci
inwigilacji przez CBA, uniewa¿ni³ wyrok 3 lat wiêzienia za
udokumentowane wziêcie ³apówki przez pos³a PO Beatê
Sawick¹, pod pretekstem nielegalnoœci dzia³añ CBA. Po-
przednio w procesie lustracyjnym L. Wa³êsy nie dopuœci³
œwiadków znaj¹cych treœæ teczki „Bolka”, mog¹cych ob-
ci¹¿yæ Wa³êsê

14. Iwona Konopka, sêdzia S¹du Rejonowego w War-
szawie – Daniel Kloc w trybie przyspieszonym zosta³ skazany
na karê trzech miesiêcy pozbawienia wolnoœci oraz zap³atê
300 z³ odszkodowania policjantowi, który kopa³ go w g³o-
wê, jednoczeœnie nie dopuszczaj¹c zarejestrowanych kame-
r¹ dowodów niewinnoœci. Poza tym znana jest z puszczenia
wolno syna adwokata, podpalacza samochodów, który
potem kontynuowa³ ten proceder.

Anty bolszewik
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Œwiatowe echa decyzji Donalda Tuska
Premier Donald Tusk og³osi³ podczas programu „Tomasz

Lis na ¿ywo”, ¿e nie bêdzie kandydowa³ na szefa Komisji
Europejskiej. Decyzja Tuska lotem b³yskawicy dotar³a nad
Œl¹sk i Ma³opolskê, gdzie odnotowano gwa³towne burze
i nawa³nice. W Tychach i Rybniku przez kilkanaœcie minut
pada³ grad wielkoœci pi³ek golfowych, zaœ nad Tarnowem
przesz³a kolejna burza, co wielu mieszkañców odebra³o jako
karê Bosk¹ za wybór Aleksandra Grada do parlamentu.

Niepokoj¹ce wieœci nap³ywaj¹ z Jamajki, gdzie tutejsza
prasa szeroko informowa³a o kandydaturze Donalda Tuska
na najlepszego w dziejach Europy szefa Komisji Europej-
skiej. Wieœæ o rezygnacji Tuska spowodowa³a zamieszki gan-
gów narkotykowych w stolicy Jamajki Kingston oraz t¹pniê-
cie na Jamaica Stock Exchange. Kurs dolara jamajskiego
osi¹gn¹³ dzisiaj wartoœæ 0,032398914 z³otego polskiego,
co wskazuje na dalsze znaczenie Polski w œwiecie – mimo
rezygnacji Donalda Tuska z kandydowania na szefa Komisji
Europejskiej.

„Co nas czeka bez Donalda?” – zastanawia siê w artykule
wstêpnym „Süddeutsche Zeitung”, dochodz¹c do wniosku,
¿e w ca³ej Europie nie ma takiego polityka, jak nasz Donald,
który móg³by Europejczykom obiecaæ wiêkszy cud gospo-
darczy i ¿e bêdzie siê ¿y³o lepiej. Wszystkim. „You must Tusk”
pisze w dzisiejszym wydaniu brytyjski „The Guardian” – co
dziwne – w czêœci poœwiêconej geografii. „The Guardian”
opisuj¹c polowania na s³onie – ze wzglêdu na ich drogocen-
ne k³y – daje do zrozumienia, ¿e œwiat bez Tuska bêdzie ju¿
inny…

Amerykañska telewizja FOX, relacjonuj¹c decyzjê Tuska,
og³oszon¹ podczas programu „Tomasz Lis na ¿ywo”, zaprze-
czy³a, by mia³a wp³yw na Tomasza Lisa – a tym bardziej na
decyzjê Tuska. Z nap³ywaj¹cych do telewizji FOX informacji
wynika bowiem, ¿e wielu obywateli USA pochodzenia pol-
skiego odwo³a³o swoje wyjazdy do Polski po decyzji Tuska –
w tym w celach turystycznych. Z kolei „The Wall Street Jour-
nal” informuje o spadku kursu McDonalda, co niew¹tpliwie
zwi¹zane jest z decyzj¹ Donalda Tuska o rezygnacji z kandy-
dowania na szefa Komisji Europejskiej. Zarz¹d firmy uspra-
wiedliwi³ na You Tube nag³y spadek kursu rosn¹cymi cena-
mi kurczaków i ziemniaków (http://www.youtube.com/
watch?v=NmSpY-atTAo).

Minorowe nastroje zapanowa³y w Rosji. Oczekiwana
sprzeda¿ Gazpromowi europejskich przedsiêbiorstw mo¿e
nie dojœæ do skutku po rezygnacji Donalda Tuska – alarmuje
moskiewska prasa. Pod znakiem zapytania jest te¿ budowa

gazoci¹gu z Syberii do Francji oraz planowane na 2014 rok
szkolenia wszystkich europejskich komisji wyborczych
w Moskwie. „Po rezygnacji Donalda Tuska zapewne za³amie
siê program W³adymira Putina w sprawie wspó³pracy rosyj-
skiego kontrwywiadu z wywiadami krajów europejskich,
zw³aszcza zaœ z brytyjsk¹ agencj¹ wywiadu” – lamentuj¹
pro-kremlowskie media…

Decyzja Donalda Tuska zaskoczy³a te¿ wielu brytyjskich
polityków, którzy liczyli, ¿e pod przewodnictwem Tuska, jako
szefa Komisji Europejskiej „Brytyjczykom bêdzie znacznie
³atwiej podj¹æ decyzjê o wyst¹pieniu z Unii Europejskiej,
podobnie jak to uczyni³o ponad dwa miliony Polaków,
wyje¿d¿aj¹c z Polski w okresie rz¹dów Tuska” – pisze „The
Moon”.

Informacja o rezygnacji Donalda Tuska spowodowa³a
odwo³anie pogotowia strajkowego przez wiêkszoœæ europej-
skich central zwi¹zkowych. „Przewidywane wprowadzenie
na obszarze UE polskiej ustawy emerytalnej oraz elastyczne-
go czasu pracy zapewne nie dojdzie do skutku w zwi¹zku
z tym, ¿e Donald Tusk zamierza polec na ziemi polskiej, i to
jako bohater” – informuj¹ komunikaty zwi¹zkowe. Z kolei,
oœwiadczenie Donalda Tuska w programie Lisa, ¿e „…nie
tacy bohaterowie jak ja polegali” – z wielkim niepokojem
odebrano w Polsce, gdy¿ oznacza ono zapowiedŸ rych³ego
zgonu twórcy naszego cudu gospodarczego i – co oczywiste
– tak¿e Platformy. W wielu miastach Polski wywieszono wiêc
od samego rana na wpó³ nadmuchane ró¿owe baloniki….

Przepowiednia Tuska o swoim zgonie odbi³a siê te¿ sze-
rokim echem w Hiszpanii: „Po rezygnacji z kandydowania
na szefa Komisji Europejskiej Tusk doprowadziæ zechce do
zjednoczenia polskiej socjaldemokracji, by wkrótce potem
polec, tak jak poleg³ bohaterski Zapatero” – przewiduje pra-
sa hiszpañska. Dodajmy, ¿e sprz¹tanie po siedmiu latach
rz¹dów lidera hiszpañskich socjaldemokratów trwa do dzi-
siaj, choæ Zapatero ostatecznie poleg³ ju¿ w listopadzie
2011 roku…

Kapitan Nemo
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