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Celebryci ponad prawem

Wiele się mówi o rządach „dobrej zmiany” w Polsce, dzięki którym rzekomo
dokonują się znaczące przemiany w różnych dziedzinach życia społecznego.
Jednak co jakiś czas docierają do opinii
publicznej informacje o wydarzeniach,
które uzmysławiają nam, że w naszym
kraju powstała kolejna „nadzwyczajna
kasta”, tym razem dziennikarskich celebrytów.
W październiku 2017 r. znany lewicowy dziennikarz i celebryta Piotr Najsztub
potrącił na przejściu dla pieszych w Konstancinie-Jeziornej 75-letnią kobietę.
Przeżyła, ale z urazem żeber trafiła do
szpitala. Sprawca wypadku był trzeźwy,
lecz nie posiadał prawa jazdy, gdyż mu je
odebrano w 2009 r. za przekroczenie limitu punktów karnych. W trakcie policyjnej kontroli na miejscu wypadku okazało
się, że delikwent jeździł samochodem bez
ważnego ubezpieczenia OC i bez przeglądu technicznego. Prokuratura postawiła
mu zarzut nieumyślnego spowodowania
wypadku drogowego, za co zgodnie z art.
177 KK grozi kara do 3 lat więzienia. Na
początku sierpnia 2018 r. sąd w Piasecznie skazał Najsztuba na karę grzywny
w wysokości 6 tys. zł i zobowiązał go do

zapłacenia 10 tys. zł rekompensaty ofierze wypadku. Wówczas prokurator generalny uznał, że to za niska kara i proces
ruszył od nowa. W międzyczasie policja
z Konstancina wystąpiła do sądu o ukaranie sprawcy za jazdę bez ubezpieczenia
i przeglądu, za co wymierzono mu dodatkowe 3 tys. zł grzywny i pokrycie kosztów sądowych. Pomiędzy rozprawami
celebryta na antenie zaprzyjaźnionego
z nim TVN-u oznajmił beztrosko, że ponownie odbył kurs na prawo jazdy, zdał
egzamin i wreszcie zgodnie z prawem
może jeździć samochodem. 18 czerwca 2019 r. sąd w Piasecznie ostatecznie
oddalił wniosek prokuratury i uznał
Najsztuba za niewinnego! Po rozprawie
delikwent tak to skomentował: „Teraz
czuję jednak spokój. Sąd, kiedy rozstrzygał tę sprawę, nie ustalił ponad wszelką
wątpliwość, z jaką prędkością ta pani weszła na pasy. Prokuratura oskarżyła mnie
o nieumyślne spowodowanie wypadku
poprzez niedostosowanie prędkości do
warunków jazdy. Sąd uznał, że ja zachowałem szczególną ostrożność, w związku
z czym mnie uniewinniono”. Dodał także:
„Pani wyszła ze szpitala po kilku dniach.
cd. str. 2

76. rocznica ludobójstwa
Polaków na Wołyniu
W niedzielę 14 lipca 2019 r. odbyły się
w Warszawie społeczne obchody 76.
rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w których uczestniczyła delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem
Przewodniczącego Wojciecha Podjackiego. Obchody zorganizował Patriotyczny
Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich pod hasłem: „Nie o zemstę,
lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary ludobójstwa”.
Uroczystości rozpoczęły się o godz.
13.00 mszą św. odprawioną w intencji
ofiar ludobójstwa ukraińskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po mszy
uformował się Marsz Pamięci, który przeszedł przez Krakowskie Przedmieście
i Stare Miasto na Plac Piłsudskiego, gdzie
przed Grobem Nieznanego Żołnierza
kontynuowano uroczystości. Odbyła się
zmiana warty i odczytano Apel Pomordowanych, Orkiestra Reprezentacyjna WP
odegrała Mazurka Dąbrowskiego i Hymn
Kresowiaków, a żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej oddali salwę honorową.
Następnie przedstawiciele organizacji

kresowych wygłosili okolicznościowe
przemówienia, w których skrytykowali skandaliczną postawę polskich władz
wobec ciągłych prowokacji ukraińskich.
Domagali się godnego pochówku ofiar ludobójstwa oraz zdecydowanego potępienia banderyzmu i zbrodni dokonanych
przez UPA. Przedstawiono również postulaty środowisk patriotycznych i kresowych dotyczące utworzenia Muzeum
cd. str. 2

Celebryci ponad prawem
Jechałem ok. 20 km/h, padał deszcz, pasy
były niedoświetlone, nie miałem szans
zahamować”. Jak widać sąd przyjął na
wiarę słowa Najsztuba, ale jednocześnie
nie mógł rozstrzygnąć z jaką prędkością
przemieszczała się po pasach staruszka.
Inne aspekty, czyli jazda bez „prawka”,
staranowanie kobieciny na przejściu dla
pieszych(!) oraz pozostałe przewinienia
były dla sądu nieważne, liczyło się tylko
jego dobro i spokój. Można rzec z przekorą, że dla emerytki dobrze się to skończyło, bo co by było, gdyby Najsztub zechciał
uzyskać od niej zadośćuczynienie finansowe za uszkodzony przez nią samochód.
26 lipca 2019 r. pod Piotrkowem Trybunalskim doszło do innego wypadku,
którego sprawcą był znany wszystkim
Kamil Durczok. Wracał on z nadmorskiego Władysławowa od brata, gdzie 4 dni
imprezował, pijąc głównie wino, ale nie
gardził też piwem i whisky. W eskapadzie towarzyszyli mu: niedawno poznana
20-letnia panienka z Krakowa oraz jego
pies, długowłosy owczarek niemiecki
o imieniu Dymitr. W kuluarach mówi
się, że Durczok w swoim życiu wiele pił,
ale od jakiegoś czasu „grał” człowieka
wyleczonego z nałogu alkoholowego.
Mówił kiedyś, że: „Gdybym nie był abstynentem, to bym sobie huknął setkę
whisky. I popiłbym irlandzkim guinnessem”. Tak więc „abstynent” po 4 dniach
imprezowania nad morzem postanowił
wrócić do domu. Rano chlapnął dwa
piwka na rozruch, zabrał wesołą panienkę oraz psa i swoim luksusowym BMW
X6M udał się w kierunku Śląska. Pech
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chciał, że go strasznie suszyło i po przejechaniu niecałych 400 km postanowił
się „wzmocnić”. Na stacji benzynowej
kupił sobie wódeczkę, co spostrzegli
świadkowie: „Stał w kolejce. Rozglądał
się nerwowo wkoło. Kupił tzw. „małpkę”
i schował ją do kieszeni w spodniach. Po
wyjściu ze sklepu szedł do auta razem
z młodą dziewczyną i psem”. Nie ujechał
daleko, gdyż przed godz. 13.00 na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą S8, jadąc
w kierunku Katowic, na remontowanym
odcinku drogi na wysokości Piotrkowa,
najechał na pachołki oddzielające pasy
ruchu. Jeden z tych pachołków uderzył w samochód jadący z naprzeciwka,
w którym na szczęście nikomu nic się
nie stało. Natomiast niezrażony niczym
„abstynent” nie zatrzymał się, chcąc kontynuować podróż. Zatrzymały go dopiero
wybuchające w samochodzie poduszki
powietrzne, uniemożliwiające mu dalsze
prowadzenie auta. Po przyjeździe policji
okazało się, że 51-letni celebryta jest na
„bani” i ma 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawieziono go do
policyjnej izby zatrzymań, panienka ulotniła się dzięki pomocy brata Durczoka,
który ją szybciutko ewakuował z miejsca
wypadku, gdyż podobno bała się reakcji
swoich rodziców, którzy nie mieli wiedzy o jej związku z dziennikarskim „adonisem”. Dymitr zaś trafił na psi „dołek”,
czyli do pobliskiego schroniska i został
z niego uwolniony po paru godzinach
przez znajomych dziennikarza. Durczok
po wytrzeźwieniu został przesłuchany i usłyszał dwa zarzuty. Oskarżono go
o „sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości”, za co grozi
od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Poza
tym otrzymał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co może
dostać dodatkowo do 2 lat więzienia. Łaskawy Sąd Okręgowy w Piotrkowie nie
zdecydował się na wniosek prokuratora
o 3-miesięczny areszt dla „abstynenta”
i nakazał wypuścić go na wolność. Po
wyjściu z „dołka” Durczok kajał się przed
licznie przybyłymi dziennikarzami, ale
jak spostrzegli wścibscy żurnaliści po
chwili udał się ze swoim adwokatem
do pobliskiej knajpy, aby podobno zjeść
dobry posiłek. Prokuratura wniosła zażalenie na zwolnienie Durczoka, co sąd
oddalił, gdyż uznał, że nie ma podstaw
do stosowania najsurowszego środka zacd. str. 3

76. rocznica ludobójstwa
Polaków na Wołyniu
Kresów Polskich i powołania instytutu
naukowego, który miałby badać historię
naszych ziem wschodnich, a także ustawienia na Placu Piłsudskiego pomnika
Rzezi Wołyńskiej, autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego, ufundowanego ze
składek Polonii Amerykańskiej i od kilku
lat przechowywanego w gliwickiej hucie.
Na koniec uroczystości delegacje złożyły
wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach uczestniczyło kilkaset osób, które w podniosłej
atmosferze oddały hołd ofiarom banderowców.

75. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Liga Obrony Suwerenności uczciła 75. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Członkowie
LOS wzięli udział w okolicznościowych
obchodach odbywających się w wielu
miejscowościach. W Gdańsku nasza delegacja uczciła pamięć bohaterów narodowych podczas uroczystości zorganizowanych na Targu Rakowym, przed
pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, które rozpoczęły się o godz. 17.00
(Godzina „W”), gdy rozbrzmiały syreny
alarmowe. Następnie Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała
Hymn Państwowy, odczytano Apel Pamięci i odmówiono modlitwę, a Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
oddała salwę honorową. Na zakończenie
złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

80. rocznica obrony
Poczty Polskiej

1 września 2019 r. o godz. 12.00 odbyły
się obchody 80. rocznicy obrony Poczty
Polskiej w Gdańsku. Z tej okazji przed Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej abp
Sławoj Leszek Głódź odprawił uroczyste
nabożeństwo, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod monumentem
upamiętniającym heroiczną walkę naszych pocztowców. W obchodach wzięło
udział kilkaset osób, nie zabrakło także
delegacji Ligi Obrony Suwerenności pod
kierownictwem Przewodniczącego Wojciecha Podjackiego. Po zakończeniu uroczystości delegacja LOS udała się na Westerplatte, gdzie złożyła kwiaty na grobach
bohaterskich obrońców.
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Celebryci ponad prawem
pobiegawczego i do rozprawy może on
przebywać na wolności. Po paru dniach
okazało się również, że w wyniku zbadania krwi „abstynenta” znaleziono w niej
również ślady używania przez niego
substancji psychotropowych. 14 sierpnia
2019 r. odbyła się rozprawa sądowa, podczas której sąd podtrzymał wcześniejszą
decyzję o nie aresztowaniu Durczoka,
zwiększył natomiast kwotę poręczenia
majątkowego z 15 tys. do 100 tys. zł, zastosowano również wobec niego dozór

Barwy nieważne, byle ryj
zanurzyć w korycie!

policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Jak niegdyś mówiła Leonia Pawlak do
swojego syna Kazimierza, gdy ten udawał
się na rozprawę do sądu przeciwko Kargulowi: „Sąd sądem, a sprawiedliwość
musi być po naszej stronie”, wręczając
mu 2 granaty, na wypadek gdyby coś
poszło nie po ich myśli. Niestety polskie
sądy nadal chronią łajdaków, którzy właśnie za to, że urabiają opinię publiczną

powinni być szczególnie surowo traktowani w momencie łamania prawa. Tymczasem w opisywanych tu przypadkach
nie zastosowano odpowiednich sankcji,
zwalniając tych delikwentów z odpowiedzialności za ich niegodziwe czyny.
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ci sami
sędziowie nie byliby już tak pobłażliwi,
gdyby podobne wykroczenia popełnił jakiś dziennikarz o patriotycznych przekonaniach, albo zwykły Kowalski…
Robert Kownacki

Przedwyborczy rynek transferowy na
naszej scenie politycznej dobrze się kręci! Niedawno barwy klubowe zmienił nijaki Tomasz Rzymkowski. Nie można go
nazwać rozgrywającym w drużynie „Kukizowców”, ale na ławkę rezerwowych
w PiS-ie powinien się załapać. Daleko mu
do liczby klubów w jakich „grał” poseł
Czarnecki, ale być może długie lata kariery jeszcze przed nim i jeśli nie złapie poważnej kontuzji, to kto wie! Przypomnijmy sobie co ów poseł jeszcze niedawno

wykrzykiwał. Otóż przekonywał nas, że
nie idąc na wybory tym samym zagłosujemy na POPiS. Jak widać teraz, gdy jego
manager wytransferował go do Prawa
i Sprawiedliwości, już mu to nie przeszkadza. Dwulicowość? Twitter już ćwierka,
iż „mieli być inni, a są tacy sami!”. Dlatego
uważnie obserwujmy takich osobników
i wyciągajmy poprawne wnioski z ich zachowania, aby w przyszłości nie popełnić
błędu przy głosowaniu.

Lewicy w wyborach na Prezydenta RP
w 2020 r. O „walorach” tego kandydata
najlepiej świadczy fakt, że ciepła posadka
i perspektywa pobierania wysokiej emerytury z Brukseli jest dla niego mocniejszym argumentem, niż słowo dane swoim współpracownikom i wyborcom. I to
ma być nowa jakość w polskiej polityce?

wymaganej liczby podpisów, nie zdołałyby też wystawić dostatecznej liczby
kandydatów. Powód tego jest prozaiczny
– po prostu pomiędzy tymi trzema ugrupowaniami nie ma żadnych różnic, celują
w ten sam elektorat i pozyskują działaczy z tych samych środowisk. Wystarczy
bliżej przyjrzeć się nazwiskom: z ramienia SLD kandyduje Andrzej Rozenek,
były kolega Biedronia z Ruchu Palikota,
a z Wiosny Wanda Nowicka, była posłanka SLD. Takich przykładów jest znacznie
więcej. Trudno więc oprzeć się wrażeniu,
że rozbrat tych osób z partiami-matkami
i mariaż z „konkurencją” nie był motywowany przesłankami ideowymi, a jedynie
zwietrzeniem szansy na czerpanie korzyści materialnych. Gdy nadzieje okazały
się płonne, zebrali się wszyscy w kupę
i ponownie próbują sił, tym razem karmiąc Polaków głodnymi kawałkami
o „Lewicy – ostatnim bastionie oporu
przed PiS-em”. W rzeczywistości jest to
tylko rozpaczliwa walka o przetrwanie,
bo kolejna porażka może okazać się przysłowiowym gwoździem do ich trumny.

Na prawo most, na lewo kładka
„Polska” lewica poszła po rozum do głowy i wzorem politycznych oponentów
zawiązała sojusz w nadchodzących wyborach parlamentarnych. SLD, Wiosna
i Razem wystartują ze wspólnych list pod
szyldem Lewica.
Liderzy porozumienia zaprezentowali
nazwiska liderów list na konferencji, która miała miejsce 18 sierpnia. Wśród kandydatów nie zabrakło starych towarzyszy,
m.in. Marka Dyducha i Joanny Senyszyn,
za to na próżno szukać lidera Wiosny
Roberta Biedronia, który w listopadzie
2018 r. odgrażał się na antenie TVN24, że
będzie przewodził listom swojego ugrupowania zarówno w wyborach do europarlamentu, jak i do polskiego Sejmu.
Ponieważ nie można pełnić jednocześnie
tych dwóch funkcji, takie deklaracje sugerują, że były prezydent Słupska nie zakładał wówczas, iż dopcha się do unijnego koryta, wszak nietrudno zrezygnować
z czegoś, czego się nie posiada. A to z kolei oznaczałoby, że nie wierzył w sukces
własnej partii – nic, tylko pogratulować
Wiośnie takiego herszta! Warto nadmienić, że według pewnych bliskich lewicy źródeł, Biedroń ma być kandydatem
1/2019

Lewica, to tak na prawdę SLD pod
zmienionym szyldem, a nie komitet koalicyjny. Oznacza to, że w przypadku
przekroczenia 3% progu, wszystkie subwencje powędrują na konto tej partii,
a reszta obejdzie się smakiem. Czyżby
Razem i Wiosna dały się wysterować?
Tylko pozornie. Realia są takie, że formacje te nie posiadają wydolności organizacyjnej, umożliwiającej im zgromadzenie

Przemysław Piejdak
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Poseł PO obraził
Powstańców!
Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Misiło postanowił „uczcić” pamięć o bohaterach walczących w Powstaniu Warszawskim w bardzo nietypowy sposób – 28
lipca na swoim koncie w serwisie Twitter
umieścił grafikę obrazującą znak Polski
Walczącej na tle... tęczowej flagi, zamiast
biało-czerwonej. Misiło stwierdził, że
„w 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie”. Skąd
uzyskał takie informacje? Nie wiadomo.
Pewne jest natomiast jedno – Powstańcy
walczyli za POLSKĘ, a nie za LGBT. Dlatego umieszczenie tęczowej flagi w połączeniu z tak ważnym dla naszego narodu
symbolem jest skandaliczne, a Misiło powinien za ten haniebny czyn stracić mandat poselski.

Atak chemiczny!

Kiedy w debacie publicznej poruszany
jest temat bezpieczeństwa Polski, najczęściej sprowadza się on do kwestii liczebności i wyposażenia naszej armii. Mało
kto przykłada wagę do innego rodzaju
zagrożenia, na który szczególnie narażona jest ludność cywilna. Chodzi o atak
chemiczny, a potencjalnych sprawców
nie trzeba daleko szukać, wszak terroryzm islamskich i „postępowych” fanaty-

ków jest na porządku dziennym większości państw dzisiejszej Europy.
Jest to bardzo poważna sprawa, gdyż
taki atak łatwo przeprowadzić, jest tani
i zarazem skuteczny. Dodatkowo nie czyni on szkód w infrastrukturze, a pozbywa
się czynnika ludzkiego. Tymczasem my
nie posiadamy w domach nawet masek przeciwgazowych, nie wspominając
o umiejętności ich używania. Obrona
Cywilna nie organizuje żadnych szkoleń
z tego zakresu, więc ci, którzy kiedyś posiedli taką wiedzę, nie mają jak powtarzać
i utrwalać nabytych umiejętności. Na domiar złego koalicja PO-PSL zlikwidowała
w szkołach przedmiot o nazwie przysposobienie obronne, gdzie młodzież mogła
chociaż szczątkowo zapoznać się z tym
zagadnieniem. A PiS nie robi nic, aby ten
stan rzeczy zmienić.
Liga Obrony Suwerenności uważa, iż
należy przywrócić w szkołach lekcje przysposobienia obronnego, na których młodzież będzie nabywać praktyczne umiejętności m.in. z zakresu: obrony przed
atakiem chemicznym, strzelania, czy też
zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto Obrona Cywilna powinna jak najszerzej upowszechniać wiedzę proobronną
w społeczeństwie. Polacy powinni potrafić
odpowiednio zachować się w sytuacjach
kryzysowych, nie tylko podczas wojny, ale
także w razie klęsk żywiołowych, czy wypadków komunikacyjnych.

80. rocznica Sowieckiej
agresji na Polskę
17 września 2019 roku na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się obchody
80. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę
oraz Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 przed pomnikiem Golgoty Wschodu, gdzie uczestnicy
odmówili modlitwę, odśpiewali Hymn
Państwowy i wysłuchali okolicznościowych przemówień. Odbył się także Apel
Poległych, a delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W obchodach
uczestniczyli przedstawiciele Związku
Sybiraków, Rodzin Katyńskich, władz
państwowych i samorządowych, służb
mundurowych, a także harcerze i uczniowie gdańskich szkół. W uroczystościach,
które zgromadziły kilkaset osób, wzięła
udział delegacja Ligi Obrony Suwerenności pod kierownictwem kol. Krzysztofa
Rekścia.

Odsłonięcie pomnika
Witolda Pileckiego
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W numerze:

• Podżeganie do wojny z Iranem

• Płynne złoto, czy już nawet platyna?
• Nowe wcielenie żydokomuny

• Zarys dziejów Akademii Świętojańskiej
…i wiele więcej! Szukaj w salonach
prasowych „Empik” i „Ruch” oraz na:
www.polskiszaniec.pl
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17 września 2019 roku odbyło się w Gdańsku uroczyste odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 17.00 przed Muzeum II Wojny Światowej w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Wzięła
w niej udział kompania reprezentacyjna
Marynarki Wojennej, a także kombatanci,
młodzież szkolna, przedstawiciele władz
i licznie przybyli gdańszczanie. W uroczystości wzięła udział delegacja Ligi Obrony
Suwerenności. Odsłonięty pomnik, autorstwa Anety i Macieja Jagodzińskich–Jagenmeer, stanął przed głównym wejściem
do Muzeum II Wojny Światowej.
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