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Koszerny jazgot 16 grudnia 2017 roku odbył się w Gdy-
ni uroczysty pogrzeb śp. komandorów: 
Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Sta-
niewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego. 
Bohaterowie ci chwalebnie zasłużyli się 
w służbie Ojczyzny walcząc w obronie 
polskiego Wybrzeża w 1939 roku. Po ka-
pitulacji Helu dostali się do niemieckiej 
niewoli i do stycznia 1945 roku przeby-
wali w obozach jenieckich. W okresie 
powojennym włączyli się w odbudowę 
polskiej Marynarki Wojennej, lecz na 
początku lat pięćdziesiątych władze ko-
munistyczne postanowiły pozbyć się 
oficerów, którzy nie pasowali do nowej 
rzeczywistości politycznej. Dlatego docho-
dziło do licznych sfingowanych procesów, 
podczas których oskarżano bohaterów 
o szpiegostwo i skazywano na śmierć. Taki 
los spotkał właśnie trzech wymienionych 
komandorów, którzy zostali aresztowani 
przez oprawców z Informacji Wojskowej, 
a następnie poddani brutalnym przesłu-
chaniom i skazani na śmierć. W grudniu 
1952 roku dokonano na nich bestialskie-
go mordu w kazamatach więzienia przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Przez wie-

le dziesięcioleci nie było znane miejsce 
ich pochówku. Dopiero w 2013 roku od-
naleziono ich szczątki w zbiorowej mogile 
w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego 
na Powązkach.

Po 65 latach od ich męczeńskiej śmier-
ci mogliśmy im wreszcie podziękować 
i zapewnić godny pochówek. Pomimo 
tego, że za wierną służbę Rzeczypospo-
litej zostali zamordowani przez komuni-
stycznych zbrodniarzy, którzy próbowali 
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Awantura związana z nowelizacją ustawy 
o IPN zatacza coraz szersze kręgi, a śro-
dowiska wrogie Polsce wciąż otwierają 
nowe fronty walki z naszym krajem. W ca-
łym okresie istnienia III Rzeczypospolitej 
kolejne rządy kapitulowały pod presją 
wpływowych środowisk żydowskich, 
przyglądając się biernie temu, jak nasze 
dobre imię jest szargane przez oszczer-
ców. W PRL-u zaś o jakiejkolwiek próbie 
obrony polskiego honoru nie mogło być 
mowy, obowiązywała bowiem narracja 
płynąca z Kremla, którego władcy woleli 
nie budzić „demonów patriotyzmu” w Po-
lakach i upokarzanie nas było im na rękę. 
Dziesięciolecia zaniedbań doprowadziły 
więc do kuriozalnej sytuacji, ponieważ 
mistrzowie czarnej propagandy zrobili 
z Narodu Polskiego, będącego bez wąt-
pienia jedną z największych ofiar totalita-
ryzmu niemieckiego, wspólnika w dziele 
holokaustu. Byli i są też tacy manipulato-
rzy, którzy, pomimo oczywistych faktów, 
próbują przerzucić na Polskę odpowie-
dzialność za wybuch II wojny światowej.

Wiele lat kumulowania urojonych 
oskarżeń przyniosło w końcu efekt, w po-
staci brutalnego i skoordynowanego ata-
ku na nasz kraj. Lecz wszystko wskazuje 

na to, że ustawa o IPN jest tylko pretek-
stem, ponieważ nowe zapisy wcale nie 
ograniczają swobody badań naukowych, 
a nawet działalności artystycznej, co za-
pewne zachęci plugawego Grossa do fa-
brykowania kolejnych pseudonaukowych 
paszkwili. Deklaracje czołowych polity-
ków PiS-u nie pozostawiają też żadnych 
złudzeń, co do skuteczności ścigania za 
granicą sprawców zniesławiania Polski. 
W takich bowiem przypadkach nowe pra-
wo będzie raczej bezsilne. Dlaczego więc 
robi się rejwach wokół tej ustawy?

Podobno, „kiedy nie wiadomo, o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze”, i coś w tym 
musi być, bo wyraźnie da się wyczuć, że 
to kolejny geszeft, który Żydzi chcą zro-
bić naszym kosztem. Świadczy o tym 
brak zainteresowania ze strony izrael-
skiej przebiegiem prac nad ustawą o IPN, 
do której nie zgłaszano żadnych zastrze-
żeń, a protesty zaczęły się dopiero gdy jej 
projekt trafił do Sejmu. Taki rozwój wy-
darzeń całkowicie zaskoczył rządzących, 
co przyznał Jarosław Kaczyński, który 
stwierdził, że „jak grom z jasnego nieba 
spadła na nas reakcja ze strony Izraela”. 
Pomijając więc żenujący brak kompeten-
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Zaślubiny Polski z Bałtykiem

10 lutego 2018 roku w Pucku odbyły się 
uroczystości związane z 98. rocznicą za-
ślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach 
wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwe-
renności, której przewodził kol. Jarosław 
Łukaszewski. Uroczystości rozpoczęły się 
tradycyjnie na Rynku Miejskim o godz. 
9.30, gdzie przywitano przybyłych gości, 
którzy następnie udali się na mszę św. do 
Puckiej Fary. Po nabożeństwie odbył się 
przemarsz do Portu Rybackiego, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem gen. Józefa Hallera. Niestety złe wa-
runki pogodowe uniemożliwiły złożenie 
wieńca z pokładu śmigłowca na wodach 
Zatoki Puckiej. W uroczystościach asysto-
wała Kompania Reprezentacyjna i Orkie-
stra Marynarki Wojennej. Działacze LOS 
zaznaczyli naszą obecność, biorąc udział 
w pochodzie ulicami Pucka oraz kolpor-
tując materiały promujące nasz Ruch.

zatrzeć wszelką pamięć o nich, to jak za-
uważył prezes IPN Jarosław Szarek: „Pa-
mięci o bohaterach nie da się zabić. Ona 
zawsze wraca. To kolejny pogrzeb, który 
jest tego dowodem. Bohaterowie zawsze 
wracają”.

16 grudnia uroczystości rozpoczęły 
się o godz. 10.00 mszą św. w kościele MW 
w Gdyni-Oksywiu, odprawioną przez bi-
skupa polowego Wojska Polskiego gen. 
bryg. Józefa Guzdka. Po nabożeństwie 
uformował się uroczysty kondukt po-
grzebowy z trumnami wiezionymi na 
armatnich lawetach, który przeszedł na 
Cmentarz Marynarki Wojennej, gdzie 
komandorzy zostali pożegnani z najwyż-
szymi żołnierskimi honorami i spoczęli 
w Kwaterze Pamięci. W ceremonii po-
grzebowej wzięło udział kilkaset osób, 
a wśród nich członkowie rodzin koman-
dorów, licznie przybyli wojskowi i patrio-
ci z różnych stron Polski. Była także obec-
na delegacja Ligi Obrony Suwerenności 
pod kierownictwem Przewodniczącego 
LOS Wojciecha Podjackiego.

Pogrzeb komandorów

cji organów państwowych, które nie mia-
ły bladego pojęcia o szykowanej przeciw-
ko nam prowokacji, należy podkreślić, że 
środowiska żydowskie bacznie obserwo-
wały prace nad inną ustawą, nazywaną 
potocznie reprywatyzacyjną. Przyznał 
to niedawno Patryk Jaki, który powie-
dział, że o tę właśnie ustawę „Izraelczy-
cy intensywnie dopytywali i dopytują, 
o niej z nami rozmawiali wielokrotnie”, 
a ambasador Anna Azari „zgłosiła zanie-
pokojenie […], że na pracy [jego] komisji 
obywatele Izraela mogą tylko stracić”. 
W całej rozciągłości potwierdzają to losy 
ustawy reprywatyzacyjnej, którą wyco-
fano po cichu z Komitetu Stałego Rady 
Ministrów, gdy tylko rozpętała się burza 
wokół IPN. Niebagatelne znaczenie w tej 
sprawie odgrywa także toczący się w USA 
proces legislacyjny nad ustawą mającą 
pomóc Żydom w dochodzeniu ich rosz-
czeń, które wobec Polski mają opiewać 
na astronomiczną sumę 65 miliardów 
dolarów. Widać więc, że awantura wokół 
kwestii historycznych jest jedynie zasło-
ną dymną przykrywającą koszerny inte-
res, w wyniku którego Polska miałaby za-
płacić „podatek od zbrodni niemieckich”.

Za co mielibyśmy zapłacić Żydom? 
Przecież nie za zagładę ich współple-
mieńców dokonaną przez Niemców, bo 
Polska w niej nie uczestniczyła, a Pola-
cy też byli masowo mordowani przez 
okupanta niemieckiego. Na pewno nie 
za „polskie obozy śmierci”, bo takich nie 
było, za to bez wątpienia były niemiec-
kie obozy zagłady. Może więc podsta-
wą roszczeń żydowskich jest wyłącznie 
pazerność, będąca głównym powodem 
domagania się zwrotu tzw. mienia bez-
spadkowego, o które nie zabiegają żadni 
spadkobiercy. W takim przypadku pol-
skie prawo przewiduje przejęcie dóbr 
przez Skarb Państwa, co oczywiście jest 
podważane przez organizacje żydowskie, 
pragnące położyć łapę na tym mająt-
ku. Podobny proceder opisał już dawno 
temu Norman Finkelstein, który czerpa-
nie zysków przez Żydów niepokrzyw-
dzonych bezpośrednio w wyniku zbrodni 
niemieckich nazwał dosadnie „przedsię-
biorstwem holokaust”.

Sygnał do ataku na Polskę dała am-
basador Azari podczas obchodów 73. 
rocznicy wyzwolenia Auschwitz i wtedy 
rozpętała się międzynarodowa nagonka, 
a pismacy z najbardziej opiniotwórczych 
gazet bez skrupułów przypisali nam winę 
za zbrodnie niemieckie. Mnożą się też 
prowokacje ze strony wpływowych orga-

nizacji żydowskich, takich jak Ruderman 
Family Foundation, która wyemitowała 
skandaliczny spot z Żydami wypowiada-
jącymi wielokrotnie zwrot „polski holo-
kaust” i wzywającymi rząd amerykański 
do zerwania stosunków dyplomatycz-
nych z Polską. Film po paru dniach usu-
nięto, ale smród pozostał. Zwiększyła się 
także presja dyplomatyczna na władze 
polskie ze strony administracji amery-
kańskiej, a premier Izraela Benjamin 
Netanjahu w rozmowie z Mateuszem 
Morawieckim miał podobno stwierdzić, 
że „Polacy w sposób systemowy uczest-
niczyli w holokauście”. Jonny Daniels, 
szef fundacji From the Depths, wyraził 
natomiast przekonanie, że „Polacy kola-
borowali z chciwości i nienawiści, Żydzi, 
aby się ocalić”. Swoje pięć groszy dorzu-
ciły także działające na terenie Polski 
organizacje żydowskie, które w oświad-
czeniu wyraziły „oburzenie z powodu na-
rastającego w kraju klimatu nietolerancji, 
ksenofobii i antysemityzmu” oraz stwier-
dziły, że Żydzi „nie czują się dziś w Pol-
sce bezpiecznie”. Dlatego wezwały rząd 
do zdecydowanego potępienia i ścigania 
przejawów antysemityzmu, oferując da-
leko idącą współpracę oraz zaapelowały 
do innych „ofiar klimatu nienawiści”, aby 
wspólnie „przeciwstawili się złu”. Z du-
żym zaangażowaniem wtórują im dyżur-
ni opluwacze wyhodowani przez Michni-
ka na zoologicznej nienawiści do Polski. 

W tym kontekście trzeba więc zapy-
tać: Na co przydał się żarliwy filosemi-
tyzm rozpowszechniony w „polskiej” 
klasie politycznej? Czy była potrzebna 
pielgrzymka rządu polskiego do Izraela? 
Czy było warto gościć w Krakowie wyjaz-
dowe posiedzenie Knesetu? Czy było za-
sadne wydawanie setek milionów złotych 
na ratowanie dziedzictwa żydowskiego? 
Na co przydała się kosztowna promocja 
kultury żydowskiej? Czy było potrzebne 
nadawanie orderów czołowym opluwa-
czom Polski? Na co przydały się kolacyjki 
szabasowe u lobbysty izraelskiego Da-
nielsa? Na te i wiele innych pytań musi-
my sobie odpowiedzieć zanim zaczniemy 
dyskutować nad przyszłością stosunków 
polsko-żydowskich. Jednak już dziś wie-
my z całą pewnością, że celem rozpo-
wszechnianego kłamstwa o Jedwabnem 
i przepraszania za rzekome zbrodnie 
polskie, było przygotowanie gruntu pod 
ofensywę, która teraz uderza w nasz kraj 
i ma za zadanie zohydzić go w oczach 
światowej opinii publicznej. W ten spo-
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Skandal związany ze sprawą senatora 
Stanisława Koguta ukazał w całej pełni 
nędzny stan polskiej klasy politycznej. 
Jak bowiem inaczej można ocenić stycz-
niowe głosowanie w Senacie, w wyniku 
którego izba wyższa parlamentu nie wy-
raziła zgody na zatrzymanie i tymczaso-
we aresztowanie polityka PiS-u, oskarża-
nego przez prokuraturę o przestępstwa 
korupcyjne, przyjmowanie łapówek 
i wykorzystywanie mandatu senator-
skiego do załatwiania podejrzanych in-
teresów. Zarzuty są na tyle poważne, że 
Kogutowi grozi nawet 12 lat więzienia, 
a w tej samej sprawie CBA zatrzymało 
w grudniu 2017 roku jego syna Grzego-
rza, który pracował w założonej przez 
ojca fundacji, podobnie zresztą jak wielu 
innych członków ich rodziny.

Głosowanie nad wnioskiem proku-
ratury było tajne, co utrudnia ustalenie 
nazwisk parlamentarzystów opowiada-
jących się przeciwko uchyleniu immuni-
tetu Kogutowi, ale jego wynik wskazuje 
na to, że wielu spośród 66 senatorów na-
leżących do klubu PiS stanęło w obronie 
partyjnego kolegi. Złamali w ten sposób 
nie tylko zasady elementarnej uczciwości 
i sprawiedliwości, ale podobno zlekce-
ważyli także rekomendację władz swojej 
partii. Sprawa Koguta ma znacznie szer-
szy wymiar niż się na pozór wydaje. Sta-
ła się też impulsem do napisania przez 

prezesa Kaczyńskiego listu do partyjne-
go aktywu, w którym ubolewa on, że po-
żałowania godne zachowanie senatorów 
dało powód do dezawuowania całej idei 
„dobrej zmiany”. Przyznał również, że 
stało się to w „realnej koalicji z reprezen-
tantami tzw. totalnej opozycji”, co narazi-
ło PiS na zarzut, że partia ta jest w istocie 
taka sama jak poprzednicy z rządu PO-
-PSL. Należy też podkreślić, że pomimo 

rozpaczliwych prób odwrócenia uwagi 
od meritum zagadnienia i usprawiedli-
wiania tego rzekomo odosobnionego 
incydentu, widać wyraźnie, że doszło do 
zdecydowanego i świadomego sprzenie-
wierzenia się hasłom głoszonym przez 
obóz rządzący. Świadczy o tym „hurto-
we” głosowanie nad zapewnieniem bez-
karności senatorom, ponieważ na tym 
samym posiedzeniu, na którym rozpa-
trywano wniosek o uchylenie immuni-

tetu Kogutowi, zdecydowano również 
o nieudzieleniu zgody na pociągnięcie 
do odpowiedzialności Jana Rulewskiego 
i Lidii Staroń. Można więc rzec, że zawią-
zała się swoista „koalicja strachu” nad-
miernie uprzywilejowanych osobników, 
którzy słusznie obawiają się rozliczenia 
ich przestępczej działalności. Bardzo 
wymowna była także reakcja samego Ko-
guta, który po odczytaniu wyniku głoso-
wania nie ukrywał wielkiej radości i bił 
gromkie brawo, a kilku senatorów zło-
żyło mu nawet gratulacje. Tak fatalnego 
wrażenia z tej parlamentarnej hucpy nie 
może poprawić oświadczenie marszałka 
Karczewskiego, który stwierdził, że „se-
natorowie PiS, którzy głosowali w obro-
nie Koguta powinni odejść z polityki”. Nie 
ulega więc wątpliwości, że w tych oko-
licznościach smród kumoterstwa będzie 
się jeszcze długo unosił nad „izbą reflek-
sji i zadumy”.

Decyzja w sprawie nieuchylenia im-
munitetu Kogutowi i jego parlamentar-
nym kolegom zapadła w zgodzie z zasa-
dami prawa, ale na pewno nie z nakazami 
sprawiedliwości. Pokazała bowiem całe-
mu społeczeństwu, że w Polsce są na-
dal równi i równiejsi, którzy dzięki po-
siadaniu większości parlamentarnej są 
w stanie zapewnić sobie całkowitą bez-
karność. Słusznie też największy ciężar 

sób będzie nas można łatwiej wydoić, bo 
kto się ujmie za sprawcą holokaustu. Ten 
brudny plan ujawnił już w 1996 roku na 
kongresie w Buenos Aires Israel Singer – 
sekretarz generalny Światowego Kongre-
su Żydów, który zakomunikował: „Jeżeli 
Polska nie spełni roszczeń Żydów, będzie 
publicznie atakowana i upokarzana na 
forum międzynarodowym”.

Wściekłe ataki na Polskę stały się przy-
słowiowym „kubłem zimnej wody” na 
głowy polityków oczadzonych filosemity-
zmem. Ukazały też w całej pełni fałsz gło-
szonej od wielu lat legendy o polsko-ży-
dowskiej przyjaźni, o wspólnocie dziejów 
itp. Maski opadły i nagle społeczeństwo 
polskie ujrzało prawdziwe oblicze Żydów, 
dla których liczy się tylko interes, a nie 
jakieś sentymentalne jasełka. Ponieśli-
śmy niewątpliwie straty wizerunkowe, 
ale widocznie były one nie do uniknięcia, 

ponieważ wpadając w zastawioną pułap-
kę nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko 
bronić swoich słusznych racji. Alternaty-
wą zaś była całkowita kapitulacja przed 
obcym dyktatem, co byłoby równoznacz-
ne ze zdradą interesów narodowych.

Propagandowa wojna polsko-żydow-
ska stała się testem dla rządzących poli-
tyków, którzy niestety wykazali się dużą 
nieporadnością. Wpadli bowiem w pa-
nikę i zamiast energicznie zwalczać sze-
rzący się antypolonizm, to urządzają 
pokazowe polowania na wyimaginowa-
ne „demony antysemityzmu”. Na kpinę 
zakrawa też projekt uchwały autorstwa 
senatora PiS Jana Żaryna, który chce, aby 
Senat przeprosił Żydów za marzec 1968 
roku. Pomysł ten, wypływający zapewne 
z chęci przypodobania się lobby żydow-
skiemu, źle świadczy o kondycji „izby re-
fleksji i zadumy”, która najwidoczniej po-

Senator Stanisław Kogut z Jarosławem Kaczyńskim.

grążona jest w oparach absurdu. Przecież 
nie od dziś wiadomo, że tzw. wydarzenia 
marcowe miały swoje źródło w rozgryw-
ce wewnętrznej w PZPR, stoczonej mię-
dzy frakcją „chamów” i „Żydów”. Za co 
więc mielibyśmy przepraszać? 

Niepokojem mogą również napawać 
głosy płynące z Izraela, jakoby rząd Mora-
wieckiego dogadał się z Żydami, w spra-
wie rewizji zapisów ustawy o IPN, co 
stało się możliwe po zaskarżeniu jej do 
Trybunału Konstytucyjnego przez pre-
zydenta Dudę. W tej sytuacji musimy wy-
kazać się wielką czujnością i powinniśmy 
wywierać stały nacisk na rządzących, bo 
inaczej zostaniemy oszukani i „obudzimy 
się z ręką w nocniku”.

Wojciech Podjacki
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W numerze:
• Musimy walczyć o godność 

i pamięć Polaków
• Lichwiarze w świetle religii i tradycji
• Zamieszanie wokół aneksu 

z likwidacji WSI
• Niemcy po wyborach
• Rekonstrukcja czy destrukcja?
• Z dziejów II Rzeczpospolitej 

– Terroryzm w okresie międzywojennym
• Lwów – my stamtąd…

…i wiele więcej! Szukaj w salonach 
prasowych „Empik” i „Ruch” oraz na: 
www.polskiszaniec.pl

odpowiedzialności spada na barki partii 
rządzącej, gdyż ma ona wystarczającą 
władzę, aby dokonać sanacji moralnej 
polskiej polityki. Jednak poza składa-
niem pustych deklaracji nie robi nic, co 
mogłoby przywrócić wiarę Polaków w to, 
że wszyscy jesteśmy równi wobec pra-
wa. Sprzyja temu atmosfera bezkarności 
i rozpasania, która panuje w naszym pań-
stwie i niestety umacniana jest przez pro-
minentów z PiS-u, którzy pomimo tego, 
że rządzą od dwóch lat, to nie rozliczyli 
jeszcze żadnego znaczącego przedstawi-
ciela dawno upadłej koalicji. W dodatku 
przymykają oczy na nieprawości, jakie 
dzieją się w szeregach ich własnej partii. 
Dlatego nie mogą nas zmylić publiczne 
połajanki, wyrazy oburzenia i dyscypli-
nujące listy prezesa, ponieważ, gdy tylko 
emocje opadają, to wtedy partyjni towa-
rzysze ochoczo powracają do wcześniej 
potępianych praktyk. Najwidoczniej nie 
mylił się Lord Acton twierdząc, że „każda 
władza deprawuje, a władza absolutna 
deprawuje absolutnie”. Rację ma także 
Jarosław Kaczyński mówiąc, że „dobre 
sondaże bardzo demoralizują”, a to wła-
śnie przytrafiło się jego partii, bo ma ona 
obecnie praktycznie nieograniczoną wła-
dzę i wysokie notowania w badaniach 
opinii publicznej. Ograniczenia zaś mogą 
wypływać jedynie z ułomności ludzkiej 

natury, której najwyraźniej ulega partyj-
ny aktyw PiS-u, nieprzejmujący się tym, 
że „fortuna kołem się toczy” i łatwo moż-
na utracić poparcie „ciemnego ludu”, któ-
ry przecież oczekiwał rządów „prawa” 
i „sprawiedliwości”, a nie konserwacji 
systemu bezprawia i niesprawiedliwości.

Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem 
zbyt surowy w ocenie rządzących i po-
winienem dać im szansę na wykazanie, 
że mają czyste intencje. Jednak w oko-
licznościach, które opisałem oraz wobec 
niepodważalnych faktów, że w naszym 
kraju kwitną patologiczne układy i pomi-
mo wystarczającego czasu nic z nimi nie 
zrobiono, nie jestem skłonny uwierzyć 
w bajania Kaczyńskiego, że potrzebuje 
on trzech kadencji, aby zmienić Polskę. 
W przeciwieństwie do rządowych pro-
pagandystów nie uważam też, że „jeśli 
teoria nie zgadza się z faktami, to tym go-
rzej dla faktów”. A fakty mówią same za 
siebie, bowiem kumoterstwo i nepotyzm 
rozwijają się w porażającej skali, czego 
synonimem stał się niesławny Misiewicz. 
Reforma wymiaru sprawiedliwości pole-
ga głównie na wymianie kadr na bardziej 
dyspozycyjne wobec władzy, a nie na głę-
bokiej przebudowie systemu, który tak 
naprawdę należałoby zbudować od pod-
staw. Naginanie prawa do własnych po-
trzeb stało się już normą w działalności 

poprzednich władz, ale PiS również do-
łączył do tych karygodnych praktyk, tłu-
macząc się obłudnie, że jeśli poprzednicy 
łamali prawo, to im także wolno. Afera 
z immunitetem senatora Koguta „przela-
ła czarę goryczy”. Dlatego należy wprost 
zapytać: czy rządzącym chodzi o napra-
wę Polski, czy tylko o zajęcie dogodnego 
miejsca przy państwowym korycie?

Jeśli się bliżej przyjrzeć izbie wyższej, 
to nasuwają się smutne refleksje, bo Se-
nat stał się w istocie przechowalnią dla 
partyjnych emerytów, a nawet przytuli-
skiem dla osobników zdeprawowanych 
moralnie. Świadczą o tym nazwiska ta-
kich tuzów jak Gawronik czy Stokłosa, 
którzy zasiadając niegdyś w senatorskich 
ławach skutecznie zasłaniali się immuni-
tetem przed wymiarem sprawiedliwości. 
Podobnie czyni to Kogut, którego występ-
ki przypominają korupcyjny proceder 
uprawiany przez byłego senatora Józefa 
Piniora, korzystającego z bezkarności 
w okresie rządów Platformy i aresztowa-
nego dopiero po wygaśnięciu parlamen-
tarnej ochrony. Powodów do chluby nie 
dostarczają także kabaretowe występy 
Jana Rulewskiego, który od dłuższego 
czasu robi cyrk z posiedzeń Senatu. Dla-
tego uważam, że przytoczone przykłady 
deprawacji przedstawicieli władzy usta-
wodawczej, których było i jest znacznie 
więcej, są przekonującym argumentem 
przemawiającym za ograniczeniem im-
munitetu wyłącznie do czynności zwią-
zanych z pełnieniem mandatu. Prawo nie 
powinno przecież tolerować przestęp-
ców korzystających z nieuzasadnionych 
przywilejów władzy. 

Na koniec muszę jednak przyznać, że 
nie wierzę, aby obecny skład parlamen-
tu, który dostarczył już tyle dowodów 
głupoty i arogancji, był w stanie doko-
nać jakiegoś przełomu w tej materii. 
Przypomnę więc tylko, że „pycha kroczy 
przed upadkiem”, a upadek ten może być 
dla wielu bardzo bolesny i brzemienny 
w skutki…

Wojciech Podjacki


