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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Mamy rosnący problem z pandemią. Przy ponad 1,5 tys. zarażeń w ciągu doby dzwony 
powinny bić na alarm. Zamiast tego władza zajmuje się sobą. I badaniem kynologicznym: 
czy możliwe jest, by ogon machał psem? Dzieci wiedzą, że nie, ale w Polsce jakby nie było 
co do tego pewności. I z powagą obserwujemy jasełka w obozie Zjednoczonej Prawicy. 
O tym, że to zjednoczenie było pozorne, wiedziano od początku. Teraz mamy to czarno na 
białym. Po tym, co o sobie powiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej 
Polski, wiadomo, że są to byty bardzo od siebie odległe. A jedyne, co je łączy, to wspólnota 
w podziale łupów.

Nazwa Zjednoczona Prawica może być tylko inspiracją dla satyryków. Z realnym stanem 
rzeczy nie ma przecież nic wspólnego.

Faktem jest wojna domowa na prawicy. Kończy się jej pierwszy etap, który ma dopro-
wadzić do ostatecznego zwycięstwa psa nad własnym ogonem. Poskromienie toksycznego 
pyszałka, jakim jest Ziobro, to tylko część tej wojny. Ich wojny. Bo to, kto wygra i kiedy 
będzie finał nawalanki, dla zwykłych Polaków nie ma większego znaczenia. Trudno przecież 
poważnie traktować różnice między politykami obecnej władzy. Są jak kameleony. W każdej 
chwili dla kariery mogą zrobić coś dziwnego. Byle uratować posadę.

Na takie postawy i zachowania polityków i wysokich urzędników duży wpływ ma sposób 
sterowania państwem, jaki praktykuje prezes Kaczyński. Wywoływanie konfliktów to jego 
stała metoda. Przy nim nikt nie może się czuć zbyt pewnie. Jak więc ci ludzie mają pracować 
nad długoterminowymi planami? W tej ekipie powszechna jest filozofia pracy z krótką perspek-
tywą, byle do jutra. A trwająca od wyborów prezydenckich gadanina o rekonstrukcji rządu 
dodatkowo paraliżuje pracę resortów i urzędów centralnych. Kaczyńskiego to nie boli. Dalej 
będzie eksperymentował na ludziach i instytucjach. Często z bardzo marnym skutkiem. Jest 
jak w dowcipie: prezes tworzy problemy, które potem zwycięsko rozwiązuje. Tak przecież było 
kiedyś z Ziobrą, którego obdarował ogromną władzą – by teraz mu ją na raty zabrać. Ale takie 
proste jak kiedyś to już nie będzie. Ziobro też się uczy, a skrupułów nigdy nie miał.

Kaczyński chce, by prawica powalczyła o młodzież i była aktywniejsza w sprawach klima-
tu. Z Solidarną Polską na pokładzie będzie to bardzo trudne. PiS będzie musiało z nią rywali-
zować o skrajną prawicę i fundamentalistów. Co oznacza, że uruchomi część ich projektów. 
Dla sympatyków opozycji oznacza to, że nadchodzą jeszcze gorsze czasy.

DANIEL PASSENT, komentator
W ciągu ponad 60 lat 
mieliśmy zaledwie trzech 
redaktorów naczelnych, 
a obecny szef panuje 
najdłużej w historii pisma, 
wybierany jednogłośnie 
w tajnych, demokratycznych 
wyborach.
„Polityka”

SERGE HALIMI,  
prezes zarządu
Najlepszy sposób, aby 
żołnierze amerykańscy 
przestali ginąć za granicą, 
to tam już ich nie wysyłać.
„Le Monde Diplomatique”

PROF. BOGDAN  
DE BARBARO,  
psychiatra, psychoterapeuta
Żyjemy w czasach, 
w których przybywa 
oczekiwań, a ubywa pokory 
wobec losu.
„Zwierciadło”

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ, 
satyryk
Teraz jest tak, że jeśli 
człowiek chce się pomodlić, 
to włącza Program 1 
Polskiego Radia, a jeśli 
chce posłuchać o polityce, 
to Radio Maryja.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Zjednoczeni na opak
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Kapusta – głowa pusta. 
Przynajmniej tak twierdzi 
lider AGROunii Michał 
Kołodziejczak, który zapo-
wiada protesty rolników 
m.in. w sprawie podpisania 
ustawy o ochronie zwierząt. 
Warszawa, 23 września.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Zdalna praca 
w małym mieście

Grzybobranie – 
narodowy sport Polaków

Kłusownicy 
na jeziorze

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

 zy eks er  mo e y  r so o em  
Nie może, bo rusofobia to całkowita kompromitacja inte-

lektualna. Chyba że polski ekspert. Polski ekspert to zupeł-
nie odrębna kategoria. Jemu wolno więcej, gdyż nie wie, 

co czyni, i tylko powtarza jak katarynka 
to, co mu podyktują zza oceanu.

Piotr Sawicki
•

Końcówka -fob wyklucza możliwość 
bycia ekspertem w jakiejkolwiek dzie-

dzinie. Ekspert musi być obiektywny, inaczej z definicji nie 
jest ekspertem. Dla mnie jedynym, niekwestionowanym, 
absolutnym autorytetem w temacie Rosji był niedawno 
zmarły prof. Andrzej Walicki. Wszyscy dzisiejsi eksperci 
i „eksperci” od Rosji powinni najpierw przestudiować 
i przyswoić sobie cały dorobek Profesora, a dopiero po-
tem próbować zabierać głos, bo inaczej – wcześniej czy 
później, ale na pewno – dochodzi do kompromitujących 
stwierdzeń i wypowiedzi.

Gienek Eugene

 Przera ia  a roz m e ko y o 
Małgorzata Kąkiel zastanawia się 

(PRZEGLĄD nr 38), jakie pozycje już 
nie pasują do listy szkolnych lektur. 
Każda książka jest dobra, tylko niech 
nauczyciele przestaną wymagać inter-
pretowania i rozumowania pod klucz. W skarbówce już od 
dawna wiedzą, że interpretacja jest kwestią indywidualną. 

Każdy urząd ma swoją, chociaż przepis dla każdego brzmi 
tak samo. Może więc młodym ludziom w szkołach też na-
leży pozwolić na myślenie przez duże M.

Marta Włodarczyk
•

Literatura jest różnorodna i kanon lektur powinien od-
dawać tę różnorodność. Uczniowie powinni zapoznać się 
z przykładami literatury wysokiej i popularnej, szczególnie 
tej dziecięco-młodzieżowej. W kanonie powinno się zna-
leźć znacznie więcej dzieł współcześnie tworzących pisarzy. 
Warto to połączyć z wyjściami na spotkania autorskie. Mło-
dzież musi widzieć, że kultura literacka „żyje”.

Artur Eichhorst

 zy r i a e   ie zie  
Tłumaczenie, że NSZZ Solidarność nie zamierza uczest-

niczyć w pracach nad liberalizacją ustawy o handlu w nie-
dzielę, jest tłumaczeniem jakiegoś zawziętego fanatyka. Na-
tomiast zgadzam się, że pracownik 
powinien za pracę w pozostałe dni 
otrzymywać godne wynagrodze-
nie i nie być zmuszony do pracy 
w niedzielę. Nie wiem, czy wymóg, 
by za pracę w niedzielę była dwu-
ipółkrotnie wyższa stawka, jest dobry, ale na pewno usta-
wowo każdy pracownik powinien mieć zapewnione dwie 
niedziele wolne w miesiącu. Kolejarz, tramwajarz, policjant, 
bileterka w kinie, salowa w szpitalu to tacy sami ludzie jak 
pracownicy Auchan czy Kauflandu. Józef Brzozowski

Dochód gwarantowany 
w Niemczech
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Atrapa dożynek
Rolnikom szykującym się na do-
żynki prezydenckie w Spale An-
drzej Duda pokazał gest Lichockiej. 
Bo co się będzie wlókł 100 km od 
Warszawy i marnował weekend, 
jak wybory już za nim? Dość się 
przecież Duda najeździł i nażebrał 
o głosy mieszkańców wsi. Naobie-
cywał im więcej, niż ich stodoły 
mogą pomieścić. Garstkę rolników zaprosił na dziedziniec swojej 
chałupy i tam odbębnił atrapę dożynek. Przespacerował się też parę 
ulic dalej na marsz dla życia i rodziny. Po ściągnięciu córeczki do 
pałacu i wciśnięciu stryja do dobrze płatnej roboty rodzina Dudów 
należy do najszczęśliwszych w Polsce.

Kogo wykopie Mastalerek?
Legia pod jego rządami kręci się wokół własnego ogona. A Dariusz 
Mioduski, jej właściciel i prezes, kręci się wokół ogona władzy. 
Niebezinteresownie. Frukta ma za wprowadzenie do struktur PZPN 

Marcina Mastalerka, promi-
nenta dojnej zmiany i ulubień-
ca Andrzeja Dudy. Mastalerek 
został wciśnięty na wicepre-
zesa Ekstraklasy SA. A Mio-
duski, który długo o to zabiegał 
u prezesów klubów piłkarskich, 
dostał w BGK 60 mln zł kredy-
tu. I 20 mln zł od Ministerstwa 

Sportu. Na tym pewnie nie koniec. Bo czy Mastalerek nie mógłby 
zastąpić prezesa Bońka? Absurdalny pomysł? Tak, ale czy nie pasuje 
do logiki działania tej władzy? Na początek rzucili na PZPN CBA, 
prokuraturę i szczujnię ze swoich mediów.

Petru kontra szmaciarze
Wiadomość dla ofiar „Faktu” i „Super Expressu” 
oraz byłych redaktorów naczelnych – Grzegorza 
Jankowskiego (gwiazdora Polsatu udającego nieza-
leżnego dziennikarza) i Sławomira Jastrzębowskie-
go (dziś w pisowskich mediach): na przeprosiny, 
po wygranych procesach, możecie liczyć po trzech 
latach i ośmiu miesiącach od kłamliwych tekstów. 
Jak Ryszard Petru, który zmusił wydawcę „Super 
Expressu” i Jastrzębowskiego do przeprosin za nieprawdziwe infor-
macje. A także za przekroczenie granic przyzwoitości i dobrego sma-
ku. Petru pokazał medialnemu szmaciarstwu, że nie jest bezkarne.

Samolocik dla Zielińskiego
Kto otwiera listę polityków PiS kochanych przez naród? Oczywiście 
prezes K., którego willę przed miłością ludu chroni non stop kilku-
nastu ludzi. Ale drugie miejsce to niespodzianka. Jarosław Zieliński. 
Ten od konfetti i przebierania policjantów, by wyglądali jak ochrona 
z dawnego BOR. Oczywiście w ciemnych okularach.
Też ma chałupkę, jeśli tak można nazwać zamczysko po zbóju pilno-
wane przez całą dobę. 
Policjanci mają co robić. I nie muszą jeździć na interwencje do 
pijaków czy złodziei. Jarosław Z. to taki miniprezes Podlasia. 
Niedługo będzie prawie rok, jak go Błaszczak pogonił z MSWiA, 
a jaśnie pan Z. jeździ sobie bmw 750 z ochroniarzami ze Służ-
by Ochrony Państwa. Za skromnie. Podstawcie mu helikopter.  
To dopiero będzie szpan.
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9,5% wynosi w Polsce bezrobocie wśród osób do 
24. roku życia. To grupa najbardziej dotknięta pod-
czas pandemii.

Adam Lipiński, wiceprezes PiS, zostanie członkiem 
zarządu NBP (50 tys. zł miesięcznie) w nagrodę za 
wierne trwanie przy prezesie. Całe życie spędził 
w polityce, trudno jednak znaleźć coś pożyteczne-
go, co zrobił dla kraju. A kadry, które promował, to 
w większości ludzie mierni, ale wierni PiS.

Michał Walendzik, prokurator, który za rządów 
Ziobry błyskawicznie awansował z prokuratury 
rejonowej do Prokuratury Krajowej, naruszając 
immunitet sędziowski, wydał nakaz przeszukania 
mieszkania sędzi Beaty Morawiec, prezes Stowa-
rzyszenia Sędziów Themis.

Czesław Michniewicz, były trener Lecha Poznań 
i Amiki Wronki, który w latach 2003-2004 telefo-
nował do Ryszarda F. „Fryzjera” aż 711 razy, został 
trenerem Legii Warszawa. „Fryzjer” dostał wyroki 
trzech i pół roku oraz czterech lat więzienia, a Mich-
niewicz mówi, że „nie ma się czego wstydzić”.

Tylko 62% przedsiębiorstw w Polsce korzysta z ro-
botów przemysłowych lub usługowych. W Singa-
purze roboty wykonują 14% prac.

Zaledwie 4 euro rocznie wydaje Polak na pro-
dukty ekologiczne. A Niemiec 100 euro, Duńczyk  
200 euro, Szwajcar 234 euro.

Polska krajem sadów. Łącznie zajmują 314 895 ha.

Marian Turski, szef działu historycznego „Polityki”, 
otrzymał Nagrodę Honorową Superbrands, przyzna-
waną wybitnym osobistościom wpływającym pozy-
tywnie na wizerunek Polski za granicą.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, za za-
sługi i zaangażowanie na rzecz wolności i praw czło-
wieka został odznaczony Orderem Legii Honorowej.

Rada Miejska we Wrocławiu nadała nowemu skwe-
rowi imię Jerzego Szmajdzińskiego.

Monopolis w Łodzi, które powstało w dawnej fabry-
ce wódki, otrzymało statuetkę targów MIPIM w Can-
nes za najlepszy na świecie obiekt wielofunkcyjny.

114 leków najczęściej stosowanych przez kobiety 
w ciąży będzie dla nich bezpłatnych. Recepty mogą 
wystawiać lekarze i położne mający kontrakt z NFZ.

Złote czasy dla e-sklepów z elektroniką. W trak-
cie pandemii COVID-19 liczba transakcji wzrosła 
o 57%. Kupujemy wszystko, a najchętniej komputery 
i sprzęt RTV.

Adam Robiński jest autorem Najlepszej Książki Gór-
skiej Roku 2020. „Kiczery. Podróż przez Bieszczady” 
została także wyróżniona w kategorii reportaż.

Fot. o t E  kr s toF c kowski



Czy szczepienia na grypę powinny 
być obowiązkowe?

YTANIE
TYGODNIA

PROF. LIDIA B. BRYDAK,
wirusolożka

Z perspektywy wieloletniego kie-
rownika Krajowego Ośrodka ds. Gry-
py w Narodowym Instytucie Zdrowia 
Publicznego – Państwowym Zakładzie 
Higieny uważam za uzasadnione wpro-
wadzenie obowiązkowych szczepień 
przeciwko grypie dla pracowników 
służby zdrowia i opieki społecznej, osób 
z grup podwyższonego ryzyka oraz dzie-
ci, ze względu na ich duże znaczenie 
w transmisji zakażenia wspomnianym 
wirusem. 

DR HAB. DOROTA KARKOWSKA,
prawniczka, Fundacja Ius Medicinae

Nie sposób merytorycznie odnieść 
się do tego pomysłu, dopóki władze 
publiczne nie przekażą społeczeństwu 
niezbędnych informacji. Czy obowiązko-
wa szczepionka w pełni chroniłaby nas 
przed zakażeniem, czy tylko w określo-
nych przypadkach? Jak jej skuteczność 
ma się do szczepionek stosowanych 
w innych krajach? Jakie są możliwe 
powikłania? Dopóki nie będę dyspono-
wała wystarczającą wiedzą, nie poprę 
ani nie odrzucę postulatu powszechnych 

szczepień na grypę. Również ewentual-
ne wprowadzenie obowiązku zaszczepia-
nia się przez określonych przedstawicieli 
wybranych grup zawodowych powinno 
być poprzedzone dyskusją publiczną, 
a ta – akcją informacyjną zorganizowa-
ną przez państwo, opartą na aktualnej 
wiedzy medycznej. Jest jeszcze jedna 
kwestia, którą trzeba rozwiązać przed 
ustanowieniem jakichkolwiek nowych 
obowiązków. Ponieważ szczepieniom 
zawsze towarzyszy pewien odsetek zda-
rzeń niepożądanych, należałoby ściśle 
określić zasady wypłaty odszkodowań. 
Wiele krajów europejskich, np. Francja, 
stworzyło specjalne fundusze, tymcza-
sem w Polsce żaden rząd nie chciał pod-
jąć tego tematu.

JERZY PRZYSTAJKO,
farmaceuta, Lewica Razem

Ponieważ prawdopodobnie czeka nas 
globalna akcja szczepień na COVID-19, 
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 
rządom wstrzymanie się z istotnymi 
zmianami na listach szczepień obowiąz-
kowych, m.in. ze strachu przed wytwo-
rzeniem się dużego oporu wobec samej 
procedury. Na pewno jednak państwo 

powinno aktywnie działać na rzecz zna-
czącego wzrostu wyszczepialności na 
grypę. Obecnie zaszczepiony jest po-
mijalny odsetek Polaków, tymczasem 
osiągnięcie odporności zbiorowiskowej 
– sytuacji, w której grypa przestaje się 
szerzyć – wymaga ok. 30% zaszcze-
pionych. Dobrym narzędziem zwięk-
szania wyszczepialności są programy 
szczepień w aptekach, z powodzeniem 
stosowane np. we Francji. Aby mogły 
być realizowane także u nas, niezbędna 
jest odpowiednia poprawka w ustawie 
o zawodzie farmaceuty, o którą lewica 
walczy w Sejmie.

L  Z
czytelniczka PRZEGLĄDU 

Wszelkie odgórne nakazy budzą 
u części Polaków demona libertaria-
nizmu, dlatego wprowadzenie takiego 
obowiązku może wywołać odwrotny 
efekt. Najlepszą zachętą będzie dostęp-
ność szczepionek oraz ich bezpłatność/
symboliczny koszt. Wtedy z pewnością 
skorzystają z nich przynajmniej ci, którzy 
mają pojęcie o sensie szczepień.
 ot  Mic ał o czyk
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KRAJ

Robert Walenciak

No to kończy się rekonstrukcja 
rządu, która trwała całe lato. Piszę 
w trybie niedokonanym, bo gdy za-
mykaliśmy numer, oficjalne decyzje 
nie zostały jeszcze ogłoszone. Ale 
nieoficjalnie wszystko było jasne. Po 
pierwsze, Zbigniew Ziobro nie został 
wyrzucony z rządu, a jego Solidarna 
Polska z koalicji. Po drugie, Ziobro 
musiał się przed Kaczyńskim uko-
rzyć i zaakceptować jego warunki. 
Po trzecie, do rządu wszedł Jarosław 
Kaczyński. Będzie wicepremierem 
bez teki, nadzorującym trzy minister-
stwa – obrony, spraw wewnętrznych 
i, co najważniejsze, sprawiedliwości. 
Po czwarte, ten ruch osłabia nie 
tylko Ziobrę, ale i Mateusza Mora-
wieckiego. Po piąte, świadczy raczej 

o zapętleniu ekipy rządzącej, a nie 
o jakiejś jej odbudowie. To rozwiąza-
nie tymczasowe – i odłożenie kolejne-
go kryzysu na później.

Ziobro zostaje

Jeśli ktoś bardzo poważnie potrak-
tował deklaracje ważnych polityków 
Prawa i Sprawiedliwości, które padły 
zaraz po głosowaniach w sprawie 
tzw. piątki dla zwierząt, że to koniec 
koalicji i że Ziobro może już się pako-
wać, dziś może czuć rozczarowanie.

Słowa, które wówczas padały, rze-
czywiście mogły sprawiać wrażenie 
wielkiej przedrozwodowej awantury. 
Ale, jak się okazało, były tylko przy-
krywką dla przeprowadzenia operacji 
zastraszenia i spacyfikowania Soli-
darnej Polski. Samo tupnięcie i po-
głoski, że Kaczyński każe wyczyścić 

z ziobrowców wszystkie spółki skar-
bu państwa, wystarczyły, by minister 
sprawiedliwości zamachał białą fla-
gą. Tym sposobem Kaczyński szybko 
sprowadził Ziobrę do wyznaczonych 
mu pięć lat temu rozmiarów.

Dlaczego nie wyrzucił go z koalicji? 
Powód jest oczywisty – to 19 posłów 
Solidarnej Polski, którzy zasiadają 
w Sejmie. Zostali wybrani z listy Zjed-
noczonej Prawicy, ale gdyby Kaczyń-
ski wyrzucił ich z klubu, utworzyliby 
własny i w ważnych głosowaniach 
trzeba by z nimi się dogadywać. OK, 
może część przeszłaby do PiS, być 
może nawet kilkunastu. Ale jak po-
kazał wcześniejszy, majowy bunt Ja-
rosława Gowina, wystarczy kilku po-
słów, a PiS traci w Sejmie większość.

Oczywiście rząd mniejszościowy, 
tak jest napisana konstytucja, może 
trwać. I to długo. Ale tylko trwać. Już 

Zawieszenie broni
ie ma cudów, kon ikty pozostaną

 igniew io ro, i Mateusz Morawiecki wychodzą z tego kon iktu osła ieni.
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na pstryk, jak do tej pory, nie można 
byłoby przepychać ustaw. Dlatego 
Kaczyński dążył do tego, o czym mó-
wili wcześniej jego współpracownicy 
– żeby Solidarna Polska głosowała 
tak, jak chce PiS, żeby za dużo się nie 
domagała, bo też jej siła jest niewiel-
ka. No i żeby Ziobro zbytnio nie do-
kazywał. I te cele PiS osiągnęło. Wa-
runkiem umowy z Ziobrą jest to, że 
Solidarna Polska tym razem zagłosu-
je w sprawie ustawy „bezkarność+” 
oraz ustawy „futerkowej” zgodnie 
z wolą prezesa. A w każdym razie ta-
kie panuje tam teraz przekonanie.

e ka o

Przypomnijmy, właśnie sprawa 
tych dwóch ustaw była bezpośrednią 
przyczyną przesilenia w koalicji. Oczy-
wiście o wiele ważniejsza była „bez-
karność+”, Kaczyńskiemu bardzo 
na niej zależało. Rozgrzeszała ona 
wszystkich urzędników i polityków za 
działania w czasie epidemii. A jeżeli 
ktoś nie wierzy, niech przeczyta jej 
zapis, dla prawnika kuriozalny: „Nie 
popełnia przestępstwa, kto w celu 
przeciwdziałania COVID-19 narusza 
obowiązki służbowe lub obowiązu-
jące przepisy, jeśli działa w interesie 
społecznym, i bez naruszenia tych 
obowiązków lub przepisów podjęte 
działanie nie byłoby możliwe lub by-
łoby istotnie utrudnione”.

Realnie zatem ustawa zapewniła-
by bezkarność ministrowi Szumow-
skiemu i jego urzędnikom za miliony 
przetracone na kontrakty dotyczące 
respiratorów i maseczek. Rozgrze-
szyłaby też premiera Morawieckiego 
i ministra Sasina za straty związane 
z majowymi wyborami, za te karty 
do głosowania, które Sasin kazał dru-
kować. W dalszej kolejności zapew-
niłaby bezkarność samemu Kaczyń-
skiemu, bo to przecież on kazał im te 
wybory szykować. Uniknęłoby też ka-
ry wielu innych pisowskich polityków 
i urzędników. Można zresztą śmiało 
zakładać, że objęłaby mnóstwo in-
nych spraw, bo co to za problem pod-
ciągnąć jeden czy drugi przekręt pod 
hasło walki z epidemią.

Nic więc dziwnego, że opozycja 
krzyczała, że to skandal, łamanie cy-
wilizowanych zasad. I, ku wściekłości 
Kaczyńskiego, te głosy poparł Zio-
bro. Dlaczego? Czy doszedł do 
wniosku, że to dobry pretekst, by 
zderzyć się z Morawieckim, czy może 

dlatego, że ustawa wyjmuje mu z rąk 
potężną broń?

Przecież już dziś prokuratura mo-
głaby postawić i premierowi, i urzęd-
nikom wysokiego szczebla zarzuty 
kryminalne. Zatrzymać ich, przesłu-
chać. Jeśli ktoś pamięta sprawę mi-
nistra Janusza Kaczmarka, łatwo to 
sobie wyobrazi. Ale gdy te wszystkie 
czyny, które obecnie są uznawane 
za przestępstwo, za chwilę przestęp-
stwem nie będą, prokuratura i sam 
Ziobro stracą tę możliwość.

Nie wnikajmy w jego intencje. 
Efekt był taki, że Solidarna Polska 
zapowiedziała, że jej posłowie za-
głosują przeciw ustawie. W takiej 
sytuacji marszałek Witek zdjęła ją 
z porządku dnia.

Nie musiała natomiast zdejmować 
„piątki dla zwierząt”. Bo akurat wynik 
głosowania nad tą ustawą był znany 
wiele godzin wcześniej. Po prostu 
Platforma i Lewica zapowiedziały, że 
ją poprą, więc sprzeciw jakiejś grupy 
posłów prawicy nie miał znaczenia. 
Oni zresztą to wiedzieli – głosowanie 

nad tą ustawą de facto nie dotyczyło 
losu zwierząt, ale było głosowaniem 
za Kaczyńskim lub przeciw niemu. Za 
tym, czy uznają jego przywództwo, 
czy bardziej liczą się z opinią rozma-
itych futrzanych lobbies. Dzięki te-
mu Kaczyński mógł policzyć, kto jest 
z nim, a kto przeciw.

Zio o  ie a do iek a

Ten sprzeciw, to postawienie się 
Kaczyńskiemu to był łabędzi śpiew 
Ziobry. Pytania więc nasuwają się sa-
me: czy nie wiedział, z kim zadziera, 
czy miał świadomość, jaka jest dys-
proporcja sił? Co powodowało, że źle 
oceniał sytuację?

Nie ma na to jednoznacznej odpo-
wiedzi. Ziobro czuł, że jest na fali. Na 
tle milczącego PiS jego grupa mło-
dych polityków i działaczy wyróżniała 
się aktywnością i rewolucyjnym zapa-
łem. Poklepywano ich po plecach, na 
pewno słyszał wiele słów uznania. To 
mogło go umacniać w przekonaniu, 
że jest silny. Że jakby co, wpływowi 
ludzie na polskiej prawicy go poprą.

Poza tym od miesięcy był w sta-
nie zimnej wojny z premierem Mate-
uszem Morawieckim. I tę wojnę prze-
grywał – Morawiecki krok po kroku 
rugował jego ludzi z państwowych 
spółek. Ziobro zatem atakował go 
w dwojaki sposób.

Po pierwsze, ideologicznie – do-
magając się wypowiedzenia konwen-
cji stambulskiej, broniąc policjantów, 
którzy zatrzymali działaczkę Margot, 
krytykując Unię Europejską, wspie-
rając gminy, które ogłosiły się stre-
fami wolnymi od LGBT. Ziobro pchał 
prawicę na prawo, ale chyba jeszcze 
ważniejsze było to, że narzucał jej 
ton. I że Morawiecki, wciąż oskarżany 
o związki z Platformą, nie za bardzo 
wiedział, jak przed tym się bronić.

Po drugie, działała prokuratura. 
W tym systemie władzy Ziobro mo-
że mieć bezpośredni wgląd w akta 
śledztwa, może ręcznie sterować 
prokuraturą. Ma wpływ na to, że 
jedne śledztwa są ważne, mogą być 
przyśpieszane, drugie buksują, roz-
mywają się, są umarzane.

W ten sposób prokuratura stała się 
narzędziem władzy. Nie tak dawno 
media poinformowały, że prokurato-
rzy z Wrocławia byli naciskani przez 
zastępcę prokuratora generalnego 
Bogdana Święczkowskiego, by prze-
dłużyli śledztwo i przesłuchali Ma-
teusza Morawieckiego. Przesłucha-
nie miało dotyczyć dwóch wątków. 
Pierwszy to jeszcze odprysk afery 
taśmowej, nagrana w restauracji So-
wa i Przyjaciele rozmowa, w trakcie 
której Morawiecki, wówczas szef BZ 
WBK, mówi o wspieraniu polityka 
PO Aleksandra Grada. To ta rozmo-
wa, w której wołał, że ludzie będą 
pracować za miskę ryżu. Drugi wą-
tek dotyczy pożyczki 96 tys. zł, jakiej 
ks. Tomasz Jegierski z Fundacji SOS 
dla Życia miał udzielić Stowarzysze-
niu Solidarność Walcząca Kornela 
Morawieckiego. Pożyczka miała być 
podobno warunkiem uzyskania przez 
fundację dotacji z BZ WBK.

Prokuratura kilkakrotnie śledztwo 
przedłużała, aż w końcu je umorzyła. 
Ale nie to jest najważniejsze – spra-
wa bowiem pokazuje mechanizm 

warunkiem umowy z Ziobrą jest to, że Solidarna Polska 
w sprawie ustawy „bezkarność ” oraz ustawy „futerkowej” 
zagłosuje zgodnie z wolą prezesa.
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działania Ziobry, szachowanie prze-
ciwników politycznych śledztwami. 
Można je wszak przedłużać, można 
rozszerzać, rzucać do sprawy kilku 
prokuratorów, wzywać na przesłucha-
nia, a można też śledztwa umarzać. 
Sejmowa komisja śledcza badająca 
okoliczności śmierci Barbary Blidy ten 
mechanizm zrekonstruowała i poka-
zała. Tu wiele się nie zmieniło.

Dodajmy, że w pewnym momen-
cie na łasce prokuratorów znalazł się 
sam Kaczyński, gdy rozkręcił się spór 
z austriackim biznesmenem Geral-
dem Birgfellnerem. Ziobro mógł więc 
sądzić, że jest potęgą. Że ma kolekcję 
haków i narzuca ton PiS. 

Wszystko to w parę dni się zawa-
liło. Nagle zorientował się, że na pra-
wicy popierają go tylko młodzi z So-
lidarnej Polski, a i to nie wiadomo, 
jak długo. Zobaczył też, że drzwi do 
prawicowych mediów są przed nim 
zamknięte. Nawiasem mówiąc, za-
chowanie tych mediów, związanych 
z PiS i od PiS zależnych, pokazało, 
jak mało warte są media partyjne. 
Wszystkie istotne informacje doty-
czące wojny w Zjednoczonej Prawicy 
były w mediach od PiS niezależnych. 
Te prawicowe milczały lub bulgotały 
coś na okrągło.

Ale wróćmy do Ziobry. Zobaczył 
również, i to w parę godzin, że już 
szykują się chętni na jego fotel mini-
stra sprawiedliwości. Chętni i dekla-
rujący wierność Kaczyńskiemu. No 
i że w PiS krążą listy ludzi Ziobry 

w spółkach skarbu państwa, a za 
chwilę oni wszyscy mogą znaleźć się 
na lodzie. Bez pieniędzy, z mało cie-
kawymi perspektywami. Pękli zatem. 
Gromada ideowych działaczy…

od ad  s o ego 
od ad ego

Nasuwa się więc kolejne pyta-
nie: dlaczego Kaczyński tak długo 
tolerował wybryki Ziobry? Nie wi-
dział, w którą stronę to zmierza? 
Odpowiedź jest chyba prosta – oczy-
wiście, że widział. A nie reagował, 
bo do pewnego momentu mu to  
nie przeszkadzało.

To wynika ze sposobu działania 
Kaczyńskiego. Prowadzi on Zjedno-
czoną Prawicę jak żeglarz; reaguje na 

rozmaite fale, na wiatry, raz wzmacnia-
jąc jedną grupę, innym razem drugą. 
Manewrując między poszczególnymi 
koteriami. Skrzydło antyeuropejskie, 
anty-LGBT, atakujące bez pardonu 
opozycję, było przydatne, więc po-
zwalał Ziobrze działać. Przydatne jest 
mu także skrzydło reprezentowane 
przez Morawieckiego, bardziej biz-
nesowe, próbujące jakoś ułożyć się 

z Europą, z Niemcami. I stosownie do 
okoliczności (oraz humoru) Kaczyński 
między tymi przeciwnościami lawiru-
je. Raz tak, raz inaczej.

Tylko że w pewnym momencie 
wszystko to wymknęło mu się spod 
kontroli. Urósł Ziobro, ale i urósł Mo-
rawiecki. Zaczęli w dodatku walczyć 
ze sobą, przekonani, że walczą zara-
zem o bycie numerem dwa w Zjed-
noczonej Prawicy.

Kaczyński musiał to przeciąć. Stąd 
decyzja o jego wejściu do rządu jako 
wicepremiera bez teki, nadzorujące-
go MON, MSWiA oraz Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Początkowo tej 
funkcji nadano dość makabryczną 
nazwę, bo Kaczyński miał być szefem 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa. Nazwa 
ma więc zostać zmieniona.

Makabry już nie ma, za to jest wą-
tek komiczny. Wicepremier Kaczyń-
ski staje się podwładnym premiera 
Morawieckiego, którego realnie jest 
przełożonym. Będzie również składał 
rządową przysięgę na ręce prezy-
denta Andrzeja Dudy. Przynajmniej 
więc raz będzie musiał schylić czoło 
przed swoimi podwładnymi, co na 
pewno przyjdzie mu z trudnością. Ale 
cel jest tego wart. Bo to najłatwiejszy 
sposób na utemperowanie Ziobry 
i Morawieckiego. 

Przede wszystkim w ten sposób 
zwiąże Ziobrze ręce. Owszem, Zio-
bro pozostanie ministrem, zachowa 
fotel, bo Kaczyński nie chce rządu 
mniejszościowego. Ale będzie nie 
tylko ministrem z przetrąconym krę-
gosłupem, któremu podwładni nie 
zapomną czołobitnych wobec preze-
sa PiS konferencji prasowych. Będzie  
ministrem kontrolowanym.

Jarosław Kaczyński jako wicepre-
mier będzie miał gabinet w gmachu 
przy Alejach Ujazdowskich. Będzie 
tam mógł swobodnie wzywać do 
siebie wiceministrów, prokuratorów, 
żeby zdawali mu relację, opowiada-
li, przynosili kwity. A oni wszyscy 
będą wiedzieli, że jeśli spodobają 
się wicepremierowi, spotka ich za 
to nagroda. Większość zatem spró-
buje się spodobać. Ziobro szybko 

wóch wicepremierów i jeden minister  arosław Kaczy ski, aroslaw Gowin 
i Zbigniew Ziobro.

Fot. staNis aw kowalc k/East NEws  a aM c E stowski/For M 

Postawienie się Kaczy skiemu to był łabędzi śpiew Ziobry.
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poczuje, że jest trzymany na krót-
kiej smyczy. Owszem, może działać 
energicznie, ale tylko w tych obsza-
rach, na które pozwala mu Kaczyń-
ski. Już nie będzie mógł ostenta-
cyjnie ignorować posiedzeń Rady 
Ministrów. Ani manewrować proku-
raturą, śledztwami, straszyć hakami 
itd. Trudniej mu będzie narzucać 
prawicy agendę, bo Wielki Prezes 
będzie mu patrzył na ręce. I krok po 
kroku, tydzień po tygodniu, wytrącał 
mu te zabawki z rąk.

Nie oznacza to, że prokuratorzy 
i służby podległe MSWiA przestaną 
się zajmować działaczami LGBT, opo-
zycją, Donaldem Tuskiem i biznesem. 
Oznacza to tylko, że te działania nie 
będą zaskakiwały prezesa. Że agendę 
on będzie kontrolował.

Ale wicepremier Kaczyński to tak-
że wielkie osłabienie Mateusza Mo-
rawieckiego. Bo wraca on do punktu 
wyjścia, do pierwszych tygodni, gdy 
był premierem, kiedy miał władzę 
nad kilkoma ministrami, a reszcie 
musiał się kłaniać. Tak będzie i teraz. 
MON, MSWiA, Ministerstwo Spra-
wiedliwości będą poza jego wpły-
wem. W sprawach spółek skarbu 
państwa musi zaś dogadywać się 
z Jackiem Sasinem.

Na dodatek Kaczyński wprowadzi 
się do Kancelarii Premiera. Każdy 
urzędnik będzie już wiedział, gdzie 
jest ten ważniejszy. I łatwiej bę-
dzie mu tam zajrzeć w jakiejś „waż-
nej” sprawie, niż przebijać się na 
Nowogrodzką.

Do tej pory Morawiecki był ta-
kim półpremierem, udawał, że wiele 

może, nadymał się, opowiadał różne 
rzeczy. Jedni brali to na serio, drudzy 
nie wierzyli. Teraz każdy zobaczy, że 
ta jego władza jest bardziej malowana 
niż rzeczywista. To też będzie bolało.

Egzekucja odroczona

Można więc powiedzieć, że 
wejście Kaczyńskiego do rządu to ro-
dzaj wotum nieufności wobec dwóch 
polityków – Zbigniewa Ziobry i Mate-
usza Morawieckiego. I że najbardziej 

ucieszyło to żelazną gwardię PiS, 
z Joachimem Brudzińskim i Mariu-
szem Błaszczakiem na czele.

Choć trudno mieć złudzenia, że 
ten układ okaże się trwały. Nie ma 
cudów, konflikty powrócą. Po pierw-
sze, sam sposób zarządzania, który 
preferuje Kaczyński, opiera się na ich 
tworzeniu i rozwiązywaniu. Po drugie, 
jednorazowe utemperowanie Ziobry 
i Morawieckiego nie rozwiązuje spra-
wy. Konflikt między nimi to nie tylko 
kwestia osobowości i ambicji. Ma on 
głębsze podłoże – to konflikt między 
dwiema, bardzo różnymi, koncepcja-
mi funkcjonowania PiS.

Z jednej strony, jest Polska PiS, któ-
ra chce iść na wojnę z Unią Europej-
ską, z LGBT, nieść żagiew konserwa-
tywnej rewolucji. Z drugiej – ta, która 
chciałaby uspokojenia. Jakiegoś do-
gadania się z Europą, wyciszenia we-
wnątrzpolskich wojen. I spokojnego 
konsumowania owoców władzy. Obie 
te strony skazane są na spór, tak czy 
inaczej będzie on narastał. A powody 
do awantur przynosić będzie życie. Ka-
czyński tego sporu nie rozwiąże. Raz 

– nie ma na to siły. Dwa – nie ma na 
to ochoty. Jak wspominaliśmy, jego 
sposobem działania jest manewrowa-
nie między różnymi nurtami prawicy.

Tylko że te nurty się zmieniają, 
zmienia się ich siła. Ziobro łatwo ustą-
pił, ale to nie znaczy, że nie będzie 
chciał się odbudować. A jeśli jemu 
nie starczy odwagi – nie znaczy to, 
że nie pojawi się ktoś inny, kto będzie 
potrafił go zastąpić.

Także Morawiecki nie da się za-
mknąć w złotej klatce. To człowiek 
korporacji, wie, że w życiu są wzloty 
i upadki, a wygrywa ten, kto nie ustę-
puje. Wszyscy w dodatku wiedzą, 
że Kaczyński ma 71 lat, że siły go  
powoli opuszczają.

No i jeszcze jedno – jak już wspo-
mniałem, powodów do awantur nie 
zabraknie. Przynosi je bieżąca polity-
ka, zawsze są jakieś problemy do roz-
wiązania. A trudno będzie z nimi się 
uporać w tak pogmatwanej strukturze 
władzy. Bo im bardziej Kaczyński chce 
ją uprościć, tym bardziej ją zapętla.

Tak naprawdę to on tworzy więk-
szość problemów, które potem w po-
cie czoła rozwiązuje. To jego złe decy-
zje, jak chociażby upór przy wyborach 
majowych, generują napięcia, wywo-
łują konflikty. A te złe decyzje przyda-
rzają mu się coraz częściej.

Poza tym padło za wiele słów. 
Chemii między Kaczyńskim, Ziobrą 
i Morawieckim już nie będzie. Jest 
zawieszenie broni, tak jak to było, 
gdy Andrzej Lepper najpierw został 
wyrzucony z rządu, a potem do niego 
wrócił. Też mocno poturbowany. I oni 
wszyscy to wiedzą. Ciężko oddychają 
po boju, patrzą sobie na ręce, broń 
Boże sobie nie ufają. I tylko, mądrzej-
si o to starcie, czekają na okazję. Noże 
mają naostrzone. 

Robert Walenciak

Padło za wiele słów. Chemii między Kaczy skim, 
Ziobrą i Morawieckim już nie będzie.
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Marek Czarkowski

Jarosław Kaczyński rozumie, że 
nie ma wierniejszego sługi od poko-
nanego przeciwnika, któremu okaza-
no łaskę. Minister sprawiedliwości 
od dawna nie jest członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości. 4 listopada 2011 r. 
komitet polityczny zdecydował o wy-
kluczeniu eurodeputowanych Zbi-
gniewa Ziobry, Tadeusza Cymań-
skiego i Jacka Kurskiego z szeregów 
tej partii. Kilka dni później 16 posłów 
i jeden senator, wybranych z list 
PiS, utworzyło klub parlamentarny  
Solidarna Polska.

W marcu 2012 r. powstała partia 
Solidarna Polska Zbigniewa Zio-
bry. Gdy dwa lata później jej lider 
wraz z przybocznymi ubiegał się 
o reelekcję w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, poniósł klę-
skę i wydawało się, że to koniec  
jego kariery.

Jednak trzy lata później koło ra-
tunkowe rzucił mu Jarosław Ka-
czyński, oferując działaczom So-
lidarnej Polski miejsca na listach 
PiS w wyborach parlamentar-
nych. Zbigniew Ziobro zdobył 
ponad 67 tys. głosów i został 
ministrem sprawiedliwości w ga-
binecie Beaty Szydło. A po błyska-
wicznej zmianie prawa zajął też fotel  
prokuratora generalnego. 

Bycie na marginesie polityki na-
uczyło go, że bez własnego zaplecza 
politycznego i biznesowego jego 
wielkie ambicje nigdy nie zostaną 
zaspokojone.

mia  s a iedli o ci

Zaczął od zmian kadrowych, 
awansując wiernych mu ludzi. Naj-
pierw w Ministerstwie Sprawiedli-
wości, a potem w prokuraturze. Sza-
cowano, że w ciągu kilku miesięcy 
2016 r. w liczącej ponad 6,1 tys. pro-
kuratorów i asesorów prokuraturze 
wymieniono 1 tys. osób piastujących 

różne funkcje mające wpływ na pro-
wadzone postępowania.

Ze stanu spoczynku wrócił, zwany 
Godzillą, prokurator Bogdan Święcz-
kowski, który został najpierw podse-
kretarzem stanu w resorcie, a potem 
prokuratorem krajowym i pierwszym 
zastępcą prokuratora generalnego. 
De facto to on od czterech lat w peł-
ni kontroluje i nadzoruje wszystkie 
szczeble tego organu ścigania. 
Wraz z nim wysokie stanowiska ob-
jęły osoby skupione w powstałym 
w 2008 r. Niezależnym Stowarzysze-
niu Prokuratorów Ad Vocem.
• Prokurator Małgorzata Bednarek 

– była prezes stowarzyszenia. Nad-
zorowała głośne śledztwo w sprawie 
„bielskiej mafii prokuratorsko-sę-
dziowskiej”. W trakcie jednej z konfe-
rencji prasowych przesądziła o winie 
sędziów. Rzecz skończyła się porażką 
prokuratury. Pomawiani sędziowie 
uzyskali wysokie zadośćuczynienia 
z tytułu naruszenia ich dobrego 
imienia. Od roku 2016 prokura-
tor Bednarek kierowała Śląskim  

Wydziałem Zamiejscowym ds. Prze-
stępczości Zorganizowanej i Korupcji 
w Katowicach. We wrześniu 2018 r. 
została sędzią Izby Dyscyplinarnej  
Sądu Najwyższego.
• Prokurator Tomasz Janeczek – 

kierowana przez niego Prokuratura 
Apelacyjna w Katowicach prowadzi-
ła sprawę posłanki Barbary Blidy. Na 
początku lutego 2017 r. matka Zbi-
gniewa Ziobry występująca w cha-
rakterze oskarżyciela posiłkowego 
w procesie o błąd lekarski, który 
jakoby doprowadził do śmierci jej 
męża i ojca ministra – Jerzego Zio-
bry – złożyła zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa 
przez prowadzącą sprawę sędzię 
Agnieszkę Pilarczyk. Chodziło o zbyt 
wysoki zdaniem skarżącej koszt 

– 372 tys. zł – liczącej 23 strony eks-
pertyzy sądowej. Sprawą zajęła się 
Prokuratura Regionalna w Katowi-
cach kierowana przez Tomasza Ja-
neczka. Został on też prokuratorem 
Prokuratury Krajowej.
• Prokurator Elżbieta Janicka – 

w roku 2007 kierowała Prokuraturą 
Okręgową w Warszawie, prowadzą-
cą sprawę podejrzanego o korupcję 
ministra sportu w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego, Tomasza Lipca. Janic-
ka miała powiedzieć śledczym: „Jak 
zatrzymacie Lipca, to was puknę”. 
W latach 2016-2018 kierowała Wy-
działem Spraw Wewnętrznych Pro-
kuratury Krajowej, zajmującym się 
ściganiem prokuratorów. Zastąpił ją 
na tym stanowisku Adam Gierk. 
• Prokurator Marek Pasionek – 

członek stowarzyszenia. W latach 
2005-2007 zastępca koordynatora ds. 
służb specjalnych. Od marca 2016 r. 
zastępca prokuratora generalnego. 
Nadzoruje specjalny zespół proku-
ratorów powołany w Prokuraturze 
Krajowej do prowadzenia śledztwa 

w sprawie katastrofy smoleńskiej; 
końca śledztwa nie widać.
• Prokurator Krzysztof Sierak – 

w roku 2007 był dyrektorem Biura 
ds. Przestępczości Zorganizowanej 
w Prokuraturze Krajowej. W 2010 r. 
przeszedł w stan spoczynku z zacho-
waniem pełnego uposażenia. Od 
roku 2016 ponownie w szeregu. 
Piastuje funkcję zastępcy prokura-
tora generalnego. W 2017 r. polecił 
wrocławskiej prokuraturze wystąpić 
o zwrot sprawy skierowanej do są-
du przeciw byłemu księdzu Jackowi 
Międlarowi, oskarżonemu o szerze-
nie nienawiści wobec innych naro-
dowości, co oceniono jako wstęp 
do umorzenia sprawy. 14 stycz-
nia 2019 r. Sierak objął nadzór nad 
śledztwem w sprawie zabójstwa 

igniew io ro mo e liczy  na setki prokuratorów 
awansowanych za jego kadencji oraz wpływy w iznesie

Aktywa ogona, który macha psem

w 201  r. w prokuraturze wymieniono tysiąc osób piastujących 
funkcje mające wpływ na prowadzone postępowania.
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prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza podczas 27. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Organizacje monitorujące dzia-
łania Zbigniewa Ziobry i Bogdana 
Święczkowskiego publikują na stro-
nach internetowych nazwiska po-
nad 200 prokuratorów związanych 
z „dobrą zmianą”, piastujących funk-
cje kierownicze na różnych szcze-
blach organizacyjnych prokuratury. 
Znajdziemy wśród nich Wojciecha 
Wassermanna, syna tragicznie zmar-
łego Zbigniewa Wassermanna i bra-
ta posłanki Małgorzaty Wassermann, 
który w 2016 r. został powołany na 
stanowisko prokuratora Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie. A także Bar-
barę Piotrowicz, córkę byłego posła, 
a obecnie sędziego Trybunału Kon-
stytucyjnego Stanisława Piotrowicza, 
która we wrześniu 2016 r. została po-
wołana na prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Krośnie. 

Nie brakuje też zestawień i analiz 
spraw prowadzonych przez proku-
ratury różnych szczebli, w których 
prawidłowość postępowania budzi 
poważne wątpliwości. Od roku 2016 
nagromadziło się ich tyle, że już 
pobieżny opis zająłby kilka tomów. 
W internecie bez trudu znajdziemy 
informacje o wielu prokuratorach, 
ich błyskawicznych awansach, opi-
sy spraw, którymi się zajmowali, 

powiązań rodzinnych i towarzyskich, 
a nawet konfliktów. 

Nawet życzliwi prawicy komen-
tatorzy są krytyczni wobec porząd-
ków – a raczej nieporządków – jakie 
Zbigniew Ziobro i jego środowisko 
zaprowadzili w wymiarze sprawie-
dliwości. W ich ocenie to ziobryści 
odpowiadają za trwający od 2015 r. 
kryzys wokół Krajowej Rady Sądow-
nictwa, Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Najwyższego. Ideologiczne 
zacięcie tych ludzi zaowocowało po-
ważnymi problemami w relacjach  

naszego kraju ze Stanami Zjednoczo-
nymi i Unią Europejską. A promowa-
nie swojaków skończyło się głośną 
aferą hejterską w resorcie sprawiedli-
wości z udziałem sędziów i Małej Emi.

d s  S a iedli o ci

Pełna nazwa to Fundusz Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Ponieważ jest 
on w dyspozycji ministra sprawie-
dliwości, stał się niemal prywatną 
sakiewką Zbigniewa Ziobry. Teore-
tycznie kwota 400 mln zł powinna 
służyć osobom pokrzywdzonym, 

ofiarom przestępstw, świadkom itp. 
Ale w roku 2017 minister zmienił 
rozporządzenie regulujące działal-
ność funduszu, dopisując do zadań 
szeroko rozumianą profilaktykę. I tak 
pieniądze zaczęły trafiać do Ochotni-
czej Straży Pożarnej na zakup wozów. 
Jak twierdzą dziennikarze TVN 24, 
z tych środków sfinansowano zakup 
izraelskiego systemu Pegasus, któ-
ry umożliwia funkcjonariuszom CBA 
włamywanie się do smartfonów i nie-
mal totalną inwigilację. Poważnym 
beneficjentem funduszu są instytucje 
związane z o. Tadeuszem Rydzykiem. 
Dziennikarze OKO.press i Wirtualnej 
Polski ustalili, że na Centrum Ochrony 
Praw Chrześcijan Fundacja Lux Verita-
tis otrzymała ponad 7,1 mln zł, projekt 
„Prawda a historia” zyskał zaś dotację 
niemal 5,5 mln zł. Z kolei projekt „Bez-
pieczni w rodzinie” kosztował fundusz 
skromne 658 tys. zł. Wszystko w ra-
mach szerokiego Programu Przeciw-
działania Przyczynom Przestępczości. 
Inne instytucje kościelne także mo-
gą liczyć na wsparcie. Oczywiście  
zgodnie z prawem.

Biznes

Budowę zaplecza biznesowego 
Zbigniew Ziobro rozpoczął w roku 
2016. Korzystając z dobrych relacji 
z premier Beatą Szydło, zaczął loko-
wać swoich ludzi w spółkach skarbu 
państwa. W czerwcu 2016 r. prezesem 

Zarządu PZU Życie SA został młody, 
doświadczony menedżer Paweł Su-
rówka. W kwietniu 2017 r. zastąpił 
on na stanowisku prezesa Zarządu 
PZU SA Michała Krupińskiego, który 
w czerwcu tego samego roku został 
powołany w skład Zarządu Banku 
Pekao SA, a w listopadzie otrzymał 
zgodę Komisji Nadzoru Finansowego 
na pełnienie funkcji prezesa zarządu 
tego jednego z największych polskich 
banków. Był to szczyt wpływów Zio-
bry w biznesie. Dwie potężne gru-
py finansowe otwierały przed jego 
ludźmi oszałamiające perspektywy 
awansów. Ale to przeszłość, gdyż 

ona Ziobry, Patrycja Kotecka, w marcu 2020 r. 
została członkiem Zarządu Link4.

igniew io ro do rze widział, 
ile mo e straci , gdy y olidarna 
Polska wypadła z koalicji.
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Surówka i Krupiński są dziś poza tymi 
spółkami. Powszechne jest przekona-
nie, że takie było życzenie premiera 
Morawieckiego.

Najbardziej znaną beneficjentką 
zdobycia przez ministra sprawiedli-
wości przyczółków w ubezpieczeniach 
i bankowości była jego żona Patrycja 
Kotecka, która w marcu 2016 r. została 
dyrektorką marketingu w Link4, spół-
ce zależnej PZU SA, a w marcu 2020 r. 
decyzją rady nadzorczej została powo-
łana do zarządu tej spółki.

W Pekao SA pracuje brat Zbignie-
wa Ziobry Witold, który do niedawna 
uchodził w nim za szarą eminencję. 
Łatwo przewidzieć, co 
się stanie, gdy minister 
sprawiedliwości wypad-
nie jednak z łask prezesa. 
Wie o tym co nieco pre-
zes NIK Marian Banaś, którego syn 
Jakub odszedł z tego banku w wyni-
ku „suwerennej decyzji” na począt-
ku grudnia 2019 r. Dziwnym trafem 
w najostrzejszej fazie konfliktu mię-
dzy jego ojcem a kierownictwem  
Prawa i Sprawiedliwości. 

W 2016 r. wydawało się, że Zbi-
gniew Ziobro ma spore wpływy 
w TVP SA, na czele której stanął je-
go dawny polityczny sojusznik Jacek 
Kurski. W tym kontekście najczęściej 
padały dwa nazwiska. Pierwsze – Pa-
weł Gajewski, były szef młodzieżówki 
Solidarnej Polski, od 2016 r. wicedy-
rektor w biurze spraw korporacyjnych 
spółki. Na początku 2018 r. miał on 

awansować na wiceszefa Telewizyj-
nej Agencji Informacyjnej. W sierpniu 
2020 r. Wirtualne Media podały, że Ga-
jewski został szefem gabinetu prezesa 
Kurskiego. Drugą wskazywaną osobą 
jest zastępca dyrektora Biura Rekla-
my TVP SA Robert Malinowski, który 
rzekomo zawdzięcza pozycję nie tyle 
aktywności politycznej, ile znajomości 
z Witoldem Ziobrą. Rzecz w tym, że 
obecnie Zbigniew Ziobro nie może li-
czyć na wsparcie ze strony TVP, gdyż 
Jacek Kurski już dawno przeniósł się 
do obozu PiS. Doszło do tego, że od 
kilku miesięcy ziobryści są sekowani 
w programach informacyjnych.

Członkiem Zarządu PZU Życie SA 
jest mecenas Bartłomiej Litwińczuk, 
który reprezentował Zbigniewa Zio-
brę w kilku procesach cywilnych, 
m.in. przeciw Markowi Siwcowi, 
gdy ten zarzucił Ziobrze, że „wysłał 
siepaczy do Blidy”. Litwińczuk zasia-
dał też w kilku radach nadzorczych  
spółek skarbu państwa.

Natomiast mecenas Maciej Zabo-
rowski, który reprezentował w sądach 
obok ministra Ziobry premier Beatę 
Szydło, europosła Patryka Jakiego, 
dziennikarzy Dorotę Kanię, Cezare-
go Gmyza, a nawet Przemysława 
Wiplera i Janusza Korwin-Mikke-
go, w grudniu 2015 r. objął funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady Nadzor-
czej PKP Intercity. W styczniu 2016 r. 
trafił zaś do Rady Nadzorczej PZU SA, 
w której objął funkcję sekretarza. Na-
leży podkreślić, że mecenas Zaborow-
ski jest fachowcem. Jednym z najlep-
szych stołecznych adwokatów. 

Z kolei mecenas Paweł Śliwa – 
wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy 
Energetycznej ds. innowacji, jedno-
cześnie wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Ruch SA – bywa przed-
stawiany w mediach jako człowiek 
Zbigniewa Ziobry, choć szczegóły 
ich relacji nie są powszechnie znane. 

O wiele więcej osób kojarzonych 
z Solidarną Polską jest związanych 
z samorządami i administracją pań-
stwową. Ciekawym przykładem 
jest województwo podkarpackie. 
Jego marszałek Władysław Ortyl 
złożył formalny wniosek o odwołanie 
z zarządu województwa Anny Huk 
z Solidarnej Polski oraz Stanisława 
Kruczka z Porozumienia. Głosowa-
nie nad wnioskiem zaplanowano na 
sesji sejmiku 28 września. Nie ma to 
większego znaczenia, gdyż w tym re-
gionie Prawo i Sprawiedliwość ma 
bezpieczną większość. Działaczy PiS 
niepokoi natomiast aktywność posła 
i wiceministra sprawiedliwości Mar-
cina Warchoła, który przed wyborami 
do Sejmu w 2019 r. zyskał poparcie 
popularnego w Rzeszowie prezydenta 
Tadeusza Ferenca. Startując z ostat-
niego, 30. miejsca na liście, zdobył 
pond 28 tys. głosów. Pisowcy oba-
wiają się, że za trzy lata z poparciem 
Ferenca Warchoł bez trudu przejmie 

rzeszowski ratusz. Dziś współpraca 
obu panów jest wzorowa. A to ozna-
cza, że Solidarna Polska może zyskać 
w tym mieście kilkadziesiąt, a może 
nawet kilkaset bardzo atrakcyjnych 
posad i stworzyć silne struktury.

W innych regionach działaczy PiS 
niepokoi atrakcyjność Solidarnej Pol-
ski, która oferuje młodym ludziom nie 
tylko szybką ścieżkę kariery, ale i swe-
go rodzaju rewolucyjną ideologię. Pod 
tym względem liderzy Prawa i Spra-
wiedliwości nie mogą konkurować 
z ludźmi Zbigniewa Ziobry. On sam 
przetrwał pierwsze starcie. Okazał się 
silniejszy, niż sądzili jego przeciwnicy. 

Marek Czarkowski

De facto to ogdan wi czkowski jako zast pca prokuratora generalnego 
w pełni kontroluje i nadzoruje wszystkie szcze le prokuratury.

Organizacje monitorujące działania Ziobry i więczkowskiego publikują 
nazwiska ponad 200 prokuratorów związanych z „dobrą zmianą”.

Fot. PaP/Piotr Nowak  Mic a  k/For M
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Jan WidackiZ Galicji

Z woli Jarosława Kaczyńskiego Zbigniew Ziobro został 
wyciągnięty z politycznego niebytu i w 2015 r. mia-
nowany ministrem sprawiedliwości. Kilka miesięcy 

później PiS zmieniło ustawę o prokuraturze i na nowo 
połączyło stanowiska ministra sprawiedliwości i proku-
ratora generalnego. Zlikwidowano Prokuraturę General-
ną i utworzono na powrót Prokuraturę Krajową, na czele 
której stanął człowiek Ziobry Bogdan Święczkowski. Miej-
sce prokuratur apelacyjnych zajęły prokuratury regional-
ne, a wydziały Prokuratury Krajowej zostały potworzone 
w terenie. Tej gigantycznej i w gruncie rzeczy bezsensow-
nej reorganizacji towarzyszyły niespotykane dotąd na ta-
ką skalę zmiany kadrowe. Ludzie Ziobry objęli kluczowe 
stanowiska, nieraz awansując od razu po kilka szczebli, 
z prokuratury rejonowej do regionalnej lub krajowej. Brak 
doświadczenia i kompetencji równoważyli gorliwością 
i lojalnością wobec szefa szefów.

Ale imperium Ziobry znacznie przekroczyło granice 
prokuratury. Jego ludzie objęli stanowiska prezesów są-
dów, jego nominaci trafili do Krajowej Rady Sądownictwa 
i do Trybunału Konstytucyjnego – czy, jak wolą niektórzy, 
do atrapy Trybunału. Obsadzili sądy dyscyplinarne i dwie 
nieuznawane nowe izby Sądu Najwyższego. Ziobro jako 
minister sprawiedliwości stał się przełożonym dyscypli-
narnym sędziów, co może nie byłoby złe, gdyby nie był 
równocześnie prokuratorem generalnym. Rzecz w tym, 
że jest. Powstał zatem taki model: szef prokuratorów jest 
przełożonym dyscyplinarnym sędziów, może ich przeno-
sić, wszczynać im sprawy dyscyplinarne, uchylać immu-
nitety, stawiać zarzuty. Arbitrem w sporze, który toczy się 
na sali sądowej między oskarżycielem a obrońcą, jest sąd. 
Tyle że w obecnie obowiązującym modelu arbiter i jedna 
ze stron sporu (oskarżyciel) mają wspólnego szefa. Rów-
ność stron w takim układzie staje się wątpliwa. Sąd i pro-
kurator w pewnym sensie są po tej samej stronie.

Wiceministrami sprawiedliwości są też ludzie związani 
z Ziobrą i jego Solidarną Polską. Minister sprawiedliwości-
-prokurator generalny po zmianach ustawy o prokuratu-
rze może również inicjować czynności operacyjno-rozpo-
znawcze, ma prawo wglądu oraz ingerowania w każde 
toczące się postępowanie. Takiej władzy nie miał dotąd 
żaden minister sprawiedliwości ani żaden prokurator ge-
neralny. Ale dla Ziobry tego wszystkiego było mało. Jego 
ambicje są znacznie większe.

Mając poczucie siły i pewności swojej pozycji w rzą-
dzie, zaczął ingerować w politykę zagraniczną i narzucać 
jej kierunek. Nie dość, że jego pseudoreformy wymiaru 
sprawiedliwości pakowały Polskę w chroniczny konflikt 

z Unią Europejską i przysparzały problemów pisowskie-
mu rządowi, a szczególnie premierowi, który chcąc nie 
chcąc, musi w stosunkach z Unią znajdować jakiś modus 
vivendi, to jeszcze, wykraczając poza granice swojego 
superresortu, Ziobro sprowadzał coraz większe kłopoty 
w innych obszarach. To z Ministerstwa Sprawiedliwości 
wyszedł projekt nowelizacji ustawy o IPN, który ściągnął 
na Polskę gniew Izraela i – co gorsza – Stanów Zjednoczo-
nych. W efekcie, mimo „powstania z kolan”, trzeba było 
jechać do Izraela i tam (na kolanach?) odkręcać idiotyczną 
nowelizację, której autorem był ówczesny zastępca Zio-
bry, dziś eurodeputowany, Patryk Jaki. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że projektowi patronował Ziobro. To Ziobro 
wpakował rząd (i nas wszystkich) w kolejne kłopoty w Unii 
i wystawił na pośmiewisko świata, podejmując próbę 
wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Konflikt Ziobry 
z premierem Morawieckim był powszechnie znany, także 
poza kręgami rządowymi. Ufni w poparcie Rydzyka i nie-
stety znacznej części episkopatu, Ziobro i jego partyjka 
zaczęli ofensywę ideologiczną przeciw LGBT. 

Kaczyński jest na tyle pragmatyczny, że na ogół sta-
rał się unikać wojen światopoglądowych, w które pchał 
go Ziobro. Wreszcie zorientował się, że ogon zaczy-
na machać psem – tego było już za dużo. Stąd konflikt 
i próba wyrzucenia Ziobry z rządu. Ale bez Ziobry i je-
go posłów rząd nie ma większości. Rząd mniejszościo-
wy dobry jest na krótki okres przejściowy, a do końca 
kadencji jeszcze trzy lata – tak długo by nie pociągnął.  
Dlatego sprawanie jest prosta.

W tym kryzysie koalicyjnym i tym samym rządowym, 
który może wpłynąć na losy Polski, zupełnie nie widać 
prezydenta. Żadna ze stron wewnątrzkoalicyjnego sporu 
nie traktuje prezydenta poważnie i do niczego go nie po-
trzebuje. On sam też nie przejawił żadnej inicjatywy. Tylko 
minister jego kancelarii oświadczył, że „prezydent jest ne-
gatywnie zaniepokojony”. Cokolwiek by to miało znaczyć, 
jedno jest pewne: nikt, a już w szczególności strony spo-
ru, nie zwrócił na to najmniejszej uwagi.

A opozycja? Pomysł, by teraz właśnie wystąpić z wnio-
skiem o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, 
jest jednym z najgłupszych, jakie mogły przyjść do gło-
wy liderom Platformy. Nieświadomie (bo nie wierzę, że 
świadomie) przyszli Ziobrze w sukurs. Kaczyński, choćby 
tylko ze względów ambicjonalnych, nie odwoła Ziobry  
pod naciskiem opozycji.

Polityka polska ma się coraz gorzej.

    

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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