Sikorski znowu włożył kij w mrowisko PiS
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We wczorajszym wydaniu „Fakty po Faktach” w TVN24, Radosław Sikorski odniósł się do
poczynań Antoniego Macierewicza: „Skandalem nie jest to, że Macierewicz miał odebrany
certyfikat, tylko to, że nie „siedzi”, a wręcz przeciwnie – został ministrem”,
http://www.rp.pl/Polityka/171129014-Sikorski-Skandalem-jest-to-ze-Macierewicz-nie-siedzi.html
https://wiadomosci.wp.pl/sikorski-o-macierewiczu-to-skandal-ze-jest-ministrem-powinien-siedziec6192504741172865a
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22705907,dziennikarka-pyta-sikorskiego-omacierewicza-ten-odpowiada.html

co wywołało lawinę emocjonalnych komentarzy zwolenników i przeciwników, zarówno
Radosława Sikorskiego, jak i Antoniego Macierewicza. Jak to zwyczajowo jest w „anonimowym”
Internecie, komentarze wyrażają głównie emocje i wiarę piszących (dziennikarzy i czytelników)
– trudno jest doszukać się w nich merytorycznych dowodów na TAK lub NIE wypowiedzianych
słów przez Radosława Sikorskiego oraz logicznej argumentacji komentujących.
Ponieważ poznałem Antoniego Macierewicza osobiście i toczę z nim od dziesięciu lat
„prawną wojnę” oraz dysponuję niezaprzeczalnymi dowodami przestępstw Antoniego
Macierewicza znajdującymi się w zasobach Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego,
dlatego postanowiłem podać „koło ratunkowe” Radosławowi Sikorskiemu. Mam nadzieję, że
załączone dokumenty (informacje) dostarczą przekonywujących dowodów nie tylko
potwierdzających zasadność wypowiedzianych słów przez Radosława Sikorskiego, ale
uzmysłowią obywatelowi (przynajmniej temu rozsądnemu i logicznie myślącemu
przedstawicielowi Suwerena), czego mógł i może oczekiwać od polskich władz, w tym od
wymiaru sprawiedliwości i Sejmu RP. My „przeklęci” żołnierze służb specjalnych PRL
i III RP wiemy dobrze.
Tak ocenili prokuratorzy działalność A. Macierewicza – Przewodniczącego
Weryfikacyjnej WSI, prowadzący śledztwo w sprawie tzw. Raportu Macierewicza:
 Drugi wniosek prokuratorów o uchylenie immunitetu posłowi.

Komisji

Takie stanowisko w tej sprawie reprezentował Prokurator Generalny RP:
 Pismo do Prokuratora Generalnego RP.
 Odpowiedź Prokuratora Generalnego RP.
Tak zachował się Sąd RP rozpatrujący oskarżenie subsydiarne pokrzywdzonych:
 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (sprawa w toku).
A tak Marszałek Sejmu RP VIII Kadencji:
 Pierwsze pismo do Marszałka Sejmu RP VIII Kadencji.
 Ósme pismo do Marszałka Sejmu RP VIII Kadencji.
 Odpowiedź Marszałka Sejmu RP VIII Kadencji na ósme pismo.
Jest to jedynie mały fragment dowodów, które znajdują się w archiwum Stowarzyszenia
SOWA, którymi chętnie podzielimy się z zainteresowanymi – szczególnie z prokuraturą i BBN
dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie informacji
niejawnych, w tym wydawaniem i blokowaniem wydawania poświadczeń bezpieczeństwa
osobowego przez służby (ABW i SKW).
Kto dziś otrzymuje poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i ma dostęp do informacji
niejawnych oraz jak SKW pod kierownictwem A. Macierewicza chroniło informacje pokazują:
 Artykuł w listopadowym wydaniu czasopisma „Polityka” – zatrudnianie w PGZ i MON.
 Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie – ochrona informacji niejawnych.

Wnioski i ocenę przedstawionych powyżej informacji (dokumentów), dotyczące
bezpieczeństwa informacyjnego Sił Zbrojnych RP i działalności władz państwowych
odpowiedzialnych za ten obszar, pozostawiam czytelnikom, aby nie być posądzonym
o manipulację – „kolejną kombinację operacyjną byłych oficerów WSI” (cytat z anonimowego
artykułu: https://www.salon24.pl/u/kolaska/789931,wsi-ksiazki-pisza).
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