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Mozliwosc obnazenia klamstw
Macierewicza jest bezcenna.
Takcaokazj.:: mial - calkiem za darmo
- emerytowany oficer wywiadu wojskowego.
Obaj panowie spotkali siy 24
lutego 2016 roku na posiedzeniu
sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Temat obrad: wniosek oskarzyciela subsydiarnego pulkownika Krzysztofa
Polkowskiego·o wyrazenie zgody
przez Sejm na pociqgniycie do odpowiedzialnosci karnej posla Antoniego Macierewicza.
Byl to polfinal sprawy klamstw i pomowien
zawartych w raporcie z likwidacji
Wojskowych Sluzb Informacyjnych.
Przypomnijmy, ze warszawska prokuratura apelacyjna prawomocnie umorzyla sledztwo. Uznala, iz
tworca raportu nie byl funkcjonariuszem panstwowym, wiyc mogl
sobie napisae dowolnq bredniy.
Tym bardziej ze stworzone przezen
dzielo nie jest podobno zadnym
dokumentem lecz zbiorem luinych
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ocen i fantazji. Zatem autor nie
ponosi odpowiedzialnosci za przestypstwo "poswiadczenia nieprawdy co do okolicznosci majqcej znaczenie prawne".
Plk Polkow~ki, kt6remu przyznano w sledztwie. status pokrzywdzonego, uzyskal prawo do zlozenia w sqdzie tzw. subsydiarnego
aktu oskarzenia. Zeby jednak zawlec posla przed oblicze Temidy,
trzeba go najpierw pozbawie immunitetu. Sciezkq najprostszq i honoroWq jest dobrowolne zrzeczenie
siy immunitetu przez oskarzonego.
W przypadku Macierewicza wydawalo siy oczywiste, ze tak wlasnie
uczyni. Wszak publicznie obiecywal, ze stanie do prawniczego pojedYJ;lkuz kazdym, kto oskarza go
o przestypstwa przy likwidacji WSI.
"Jestem zawsze do dyspozycji sqdu

i prokuratury. Pokai~ przest~pcze
gulaminowej. Po uplywie terminu
dzialania lobby dawnego Zwiqzku
wysluchuje ona obu stron (obecSowieckiego, lobby WSI" - zapewnose nieobowiqikowa).
Potem
nial 2 lutego 2015 r. w TV Repubposlowie dyskutujq i podejmujq
uchwaly 0 przyjyciu lub odrzucelika. "Zawsze jestem do dyspozyniu wniosku. Sprawozdanie kocji, osob prywatnych czy instytucji,
ktore chcialyby si~ tym tematem
misji trafia nastypnie pod obrady
Sejmu, gdzie bezwzglydnq wiykzajmowaC" - potwierdzilll
maja
2015 r., odpowiadajqc na pytanie,
szosciq glosow i bez przeprowadzania dyskusji - zapada ostateczczy spodziewa siy prywatnych akna decyzja.
tow oskarzenia zolnierzy bylej WSI
Gdyby oficer zainicjowal posty(wPolityce.pl).
Okazalo siy, ze Macierewicz
powanie w tej kadencji, marszalek
nie jest jednak taki "honorowy", . Marek Kuchciiiski znalazlby jakis pretekst, zeby wniosek uwalie
zeby ryzykowae. Decyzja 0 zrzeczeniu siy immunitetu jest nieodjuz na starcie. Ale wplynql wczeswracalna. A PiS jeszcze nie zdqniej i skierowano go do komisji.
W-poprzedniej kadencji nie zajyto
zyl przeprowadzie w sq:dach swojej
"dobrej zmiany". I nie mial zadnej
siy sprawq. Miydzy innymi dlatego,
ze "nie uwzglydniono go w planie
gwarancji, ze prezydent Andrzej
Duda ulaskawi go, zanim zapadpracy", a Macierewicz uporczyniewyrok.
wie nie odbieral korespondencji.
Wniosek 0 uchylenie immuniUstawa 0 wykonywaniu mandatetu posla kieruje siy do marszaltu posla i senatora nakazuje konka Sejmu. Jesli formalnie wszystko
tynuowae postypowanie w Sejmie
jest w porzqdku, wyznacza on pokolejnej kadencji, jezeli ponownie
slowi termin na zlozenie oswiadwybrano posla, ktorego wniosek
dotyczy. Kuchcinski musial wiyc
czenia 0 zgodzie na pociqgniycie
sprawy odkurzye. Zdominowana
do odpowiedzialnosci i przekazuje wniosek sejmowej Komisji Reprzez PiS komisja, podejmujqc ja-

kqkolwiek uchwaly w sprawie Macierewicza, musialaby odniese siy
do argument ow plk. Polkowskiego. Okazalo siy, ze poslowie mieli
z tym spory klopot. Komisja wysluchala "oskarzonego", ktory klamal
jak z nut, opowiadajqc historyjki
demaskowane przez oficera. Malgorzata Wassermann
(z zawodu
prawnik) zloZyla wiyc wniosek 0...
niepodejmowanie
zadnej uchwaly. Zaproponowala cofniycie sprawy do marszalka, zeby raz jeszcze
·sprawdzil, czy nie ma w niej jakichs
blydow. Obecny na posiedzeniu
ekspert z Biura Legislacyjnego zauwazyl, ze takie dzialanie bydzie
ewidentnie bezprawne. Nie przeszkodzilo to przewodniczqcemu
obradom Wlodzimierzowi Bernackiemu w poddaniu tej propozycji
pod glosowanie. PiS-owska wiykszose poslow w komisji skierowala
wniosek ponownie do "eksperta"
Kuchcrnskiego. Ten nawet nie musi
siy zbytnio lenie, bo juz 15 lutego
2017 r. karalnose wyczynow Macierewicza ulegnie przedawnieniu ...
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