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Sztab Rafała Trzaskowskiego skupia się na bezpieczeństwie i zapowiada
postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu. 
MICHAŁ KOLANKO 

Kwestie bezpieczeństwa naro-
dowego to kolejny element w 
kampanii Rafała Trzaskow-
skiego. Kandydat KO spotkał 
się we wtorek z nowym zespo-
łem doradców, w którym są 
m.in. gen. Mieczysław Cie-
niuch, gen. Radosław Kujawa i 
kilku innych wysokich rangą
oficerów. Trzaskowski zapo-
wiedział po spotkaniu audyt
bezpieczeństwa narodowego.
Ale politycznie najważniejsza
była deklaracja, że jeśli kandy-
dat KO zostanie prezydentem,  
postawi Antoniego Macierewi-
cza przed Trybunałem Stanu.
– To sposób mobilizacji na-
szych wyborców, ale i nowy
temat w kampanii – mówi je-
den z naszych rozmówców z
KO. Później na wiecu w Rado-
miu Trzaskowski zapowiedział 
m.in. utrzymanie Wojsk
Obrony Terytorialnej. 

Dwa filary   

Do pierwszej tury wyborów 
zostało mniej niż dwa tygo-
dnie. Kampania KO w najbliż-
szym czasie – jak wynika z
naszych rozmów – ma realizo-
wać dwa cele. Po pierwsze, 
dalsza mobilizacja bazy. Po 
drugie, poszerzenie poparcia 
poza elektorat Koalicji Obywa-
telskiej. Temu ma służyć
wsparcie samorządowców, z 

którymi Trzaskowski spotkał 
się w Radomiu. Byli to między 
innymi prezydenci najwięk-
szych polskich miast, w tym 
Hanna Zdanowska, Aleksan-
dra Dulkiewicz, Jacek Sutryk, 
Jacek Karnowski i prezydent 
Radomia Radosław Witkowski.
– Zbudowaliśmy poczucie
wspólnoty i solidarności sa-
morządowej, która nas wszyst-
kich wzmacnia – mówił Trza-
skowski. Podkreślał też, że
rządzący uznają obecnie sa-
morządowców za wrogów
numer jeden. W spotkaniu
wzięło udział ok 200 osób, w
tym bardzo wielu samorzą-
dowców niezależnych, spoza
Platformy. 

Debata z oprawą

Wynik pierwszej tury wybo-
rów może zdefiniować to, co 
wydarzy się w drugiej. Politycy 
KO mówią o „trójce z przodu” 
dla Trzaskowskiego. – 28 
czerwca wynik Trzaskowskie-
go i Dudy będzie zaczynał się 
od „3” – mówił w poniedziałek 
w #RZECZoPOLITYCE lider 
PO Borys Budka. Do tego po-
trzebna jest dalsza mobilizacja 
wyborców, ale i zdobywanie 
nowych. Dlatego w przesłaniu 
Trzaskowskiego wiele jest też 
o dumie z samorządów i ich
osiągnięć przez ostatnie 30 lat 
– w mniejszych i większych
miejscowościach. Jest też po-

mysł inwestycji samorządo-
wych w kontrze do dużych
programów PiS. 

A co z tematem LGBT i Karty
Rodziny, który próbował na-
rzucić PiS? Trzaskowski od
wielu dni powtarza, że partia 
rządząca dzieli Polaków, a oni 
mają już tego dość.  

Koalicja Obywatelska, po-
dobnie jak inne sztaby, szyku-
je się do środowej debaty w
TVP, która będzie najpewniej 
jedynym tego typu starciem
wszystkich kandydatów w
kampanii. We wtorek Krzysz-
tof Bosak, kandydat Konfede-
racji, ujawnił, że dwie kolejne 
debaty, planowane przez Pol-
sat i TVN, zostały odwołane. 

Politycy KO podkreślają, że 
Trzaskowski będzie uczestni-
czył w debacie, ale jednocze-
śnie, że to prezydent będzie w 
niej uprzywilejowany, a zasady 
będą nierówne. Jak wynika z 
naszych informacji, w środę 
planowana jest bardzo wyra-
zista i widoczna oprawa deba-
ty w Telewizji Polskiej. – Bę-
dzie nasza mobilizacja pod 
TVP – zapowiada nasz roz-
mówca, znający szczegóły. Na 
wtorek planowane było 
pierwsze spotkanie organiza-
cyjne poświęcone szczegółom 
technicznym. Jednak oczeki-
wania co do znaczenia samego 
starcia są niewielkie.  

Prezydent Andrzej Duda 
kontynuuje objazd kraju Du-
dabusem. We wtorek był na 

Mazowszu. Mówił m.in. o 
współpracy z rządem, ale też o 
blokowaniu pomysłów, które
uznał za nietrafione. 

Inwestycje i przeszłość

Przypomniał, że w sprawie 
weta do ustawy o RIO (regio-
nalne izby obrachunkowe) 
przyszli do niego samorzą-
dowcy, w sprawie ordynacji do 
PE – Paweł Kukiz. Nie zabrakło
odniesień do inwestycji po-
trzebnych, by wyjść z kryzysu, 
ale też do polityki poprzedni-
ków, w tym PO–PSL. Wypo-
mniał też Rafałowi Trzaskow-
skiemu wypowiedzi z 2015 r. o 
wieku emerytalnym. Politycy 
Zjednoczonej Prawicy pod-
kreślają, że w ostatnich dniach 
widać większą mobilizację
struktur w terenie. Od soboty 
politycy PiS spotykają się z 
wyborcami w terenie w akcji  
„Łączy nas Polska”. Prezydent 
Duda mówił też o Karcie Ro-
dziny w kontekście obniżenia 
wieku emerytalnego czy pro-
gramów społecznych. 

W tle kampanii wyborczej 
cały czas jest koronawirus. We
wtorek zanotowano 407 no-
wych przypadków, w tym 216 
na Śląsku oraz 62 w woje-
wództwie łódzkim.  

WYBORY

Kampanijna mobilizacja
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Rafał 
Trzaskowski
spotkał się 
we wtorek 
z nowym
zespołem 
doradców od 
bezpieczeństwa

Bezrobotny mąż kasjerki z CBA 
wydał na hazard ok. 8 mln zł.
Śledczy zajęli konta
bukmachera, gdzie obstawiał
zakłady. Ten odwołał się do sądu.

IZABELA KACPRZAK
GRAŻYNA ZAWADKA

Chodzi o aferę z udziałem Ka-
tarzyny G., która do niedawna
w CBA zajmowała się finansa-
mi, i miała z firmy wynieść
fortunę. Wstępne wyliczenia 
mówiły o ok. 5 mln zł, ale oka-
zuje się, że kwota ma sięgać 
nawet 8 mln zł. Prokuratura 
założyła, że na hazard mąż ka-
sjerki wydał wszystkie pienią-
dze zagarnięte z CBA – dlatego
zajęła konta bukmachera – fir-
my STS.

Afera z mankiem w fundu-
szu operacyjnym CBA wybu-
chła w styczniu, a kasjerka i jej 
mąż trafili do aresztu.

CBA uparcie twierdziło, że 
żadnych środków nie utraciło
– teraz wiemy dlaczego: „odna-
lazła” je na kontach firmy buk-
macherskiej.

Jak ustaliliśmy, blokady, a 
potem zajęcia kont dokonała
Prokuratura Regionalna w 
Warszawie prowadząca śledz-
two – postanowienie o zabez-
pieczeniu majątkowym wydała
8 kwietnia. Spółka uważa, że 
niesłusznie, dlatego złożyła za-
żalenie do sądu – w jej ocenie
prokuratura nie ma dowodów, 
że wszystkie środki, jakimi grał 
Dariusz G., to pieniądze z prze-
stępstwa (wyniesione z CBA). 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
zażalenie rozpozna 25 czerwca
– odpowiadają nam służby
prasowe.

Powiązanie wypływu gotów-
ki z CBA z obstawianiem zakła-
dów sportowych przez męża 
kasjerki wydaje się w łatwe.
Dariusz G. od kilku lat był 
bezrobotny, po tym jak stracił
posadę w firmie telekomunika-
cyjnej – już wtedy, jak twierdzą
znający go pracownicy, miał 
problemy z hazardem. Choć 
jego stan majątkowy na to nie 
pozwalał, w grach mógł prze-
puścić co najmniej 8 mln zł – 
grał regularnie, obstawiał sumy
do 20 tys. zł w internecie (ha-
zard online) i w punkcie STS. 
Posiadał z tego tytułu nawet 
status klienta VIP – dzięki

czemu od bukmachera otrzy-
mywał nagrody i bonusy.

Katarzyna G. zarabiała w
CBA ok. 10 tys. zł – to za mało, 
by jej niepracujący mąż mógł 
obracać takimi sumami.

Jednak ustalenie, ile dokład-
nie pieniędzy kasjerka wynio-
sła z CBA, będzie trudne. Nie 
istniały bowiem tu żadne pro-
cedury, np. zarządzenia szefa, 
które pozwalały co do złotówki
kontrolować wpływy i wypływy 
z funduszu operacyjnego – wy-
datki księgowano co dwa, trzy
miesiące, jednak poza jakąkol-
wiek kontrolą było przyjmowa-
nie pieniędzy do funduszu, np. 
pobierano je bezpośrednio z 
NBP. Przez to CBA do dziś nie 
wie, jakie środki przepływały 
przez fundusz. – Pieniądze 

znajdowały się w pancernej
szafie, do której były trzy klu-
czyki. To było całe zabezpie-
czenie – słyszymy od zoriento-
wanego w sprawie rozmówcy.

Jak ustaliła „Rzeczpospoli-
ta”, nie tylko szefostwo CBA 
popełniło błąd zaniechania 
(Ernest Bejda za ten błąd nie 
został na kolejną kadencję).

Firmy bukmacherskie nie
mogą same kontrolować, skąd 
klient ma pieniądze – ale robią
to służby skarbowe, w tym ge-
neralny inspektor informacji 
finansowej. Tymczasem GIIF 
zainteresował się firmą bukma-
cherską i jej wyjątkowym 
klientem dopiero po wybuchu
afery, choć STS twierdzi, że
zgodnie z obowiązkiem zgła-
szał wpłaty Dariusza G. Podob-

nie miał robić bank, który ob-
sługiwał jego online’owe konto.

Małżeństwo G. pozostaje w 
areszcie. Obrona Katarzyny G.
chce, by została przebadana 
przez biegłego w zakresie
uzależnień od hazardu. To jej 
linia obrony: pieniądze miała 
wynosić pod silną presją męża.
Mogła więc być jego ofiarą – 
osobą współuzależnioną.

STS, firma bukmacherska, 
na której kontach zajęto pienią-
dze mające związek z Dariu-
szem G., nie chce odpowie-
dzieć, jakich argumentów użyto 
w zażaleniu do sądu. Łukasz 
Borkowski, rzecznik STS, za-
pewnił jedynie, że spółka „po-
zostaje do dyspozycji organów
państwowych” i współpracuje 
z prokuraturą.

PROKURATURA

Tajemnica gigantycznego manka w służbach

masz pytanie, wyślij e-mail do autora
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Nazwisko córki gen. 
Jaruzelskiego i jedynej 
lewicowej radnej w Warszawie 
znajdzie się w publikacji 
o aktach przemocy i mowy 
nienawiści na tle rasowym.

WIKTOR FERFECKI

Ukazująca się od 1996 roku 
„Brunatna księga” Stowarzy-
szenia Nigdy Więcej to naj-
bardziej znane opracowanie 
na temat przemocy ksenofo-
bicznej w Polsce. Dokumen-
tuje m.in. pobicia, dewastacje 
cmentarzy, skrajnie nacjona-
listyczne manifestacje, rasi-
stowskie wyzwiska i mowę 
nienawiści w mediach. Jak 
ustaliła „Rzeczpospolita”, do 
„Brunatnej księgi” za 2020 
rok trafi Monika Jaruzelska, 
córka gen. Wojciecha Jaru-
zelskiego.

Powodem jest kanał „Towa-
rzyszka Panienka”, prowadzo-
ny przez nią w serwisie 
YouTube. W styczniu ukazał 
się tam długi wywiad z posłem 
Konfederacji Grzegorzem 
Braunem. „W trakcie rozmo-
wy przeprowadzonej w daw-
nej willi Wojciecha Jaruzel-
skiego Braun nazwał współ-
czesną Polskę »kondominium 
rosyjsko-niemieckim pod ży-
dowskim zarządem powierni-
czym«, dodając, że »żydowski 
zarząd powierniczy ma 
oczywiście swojego żyranta i 
protektora w imperium ame-
rykańskim«. (...) Pochwalał 
stosowanie przemocy wobec 
uczestników parad równości. 
(…) Jaruzelska nie reagowała 
na nienawistne treści głoszo-
ne przez Brauna, przeciwnie 
– wyrażała aprobatę, przyta-
kując, i podpowiadała mu ar-
gumenty, rozwijające antyse-
mickie i homofobiczne wątki” 
– brzmi fragment w „Brunat-
nej księdze”. 

Umieszczenie Jaruzelskiej 
na jednej liście z neofaszysta-
mi może zaskakiwać, bo jest 
jedyną lewicowa warszawską 
radną. Mandat zdobyła w 
2018 roku z list SLD Lewica 
Razem. W 2019 roku bezsku-
tecznie startowała do Senatu 
z komitetu Polskiej Lewicy.

Skąd na jej kanale wziął się 
wywiad z Braunem? Jaruzel-
ska tłumaczy „Rzeczpospoli-
tej”, że zaprasza osoby o 
różnych poglądach, a ostat-
nio gościła m.in. lewicującego 
filozofa prof. Jana Hartmana. 
– Obecnie scena medialna
tak się spolaryzowała, że

włączając dany kanał, z góry 
wiemy, jakich spodziewać się 
treści. Dla odróżnienia mój 
program ma pokazać pełną 
rozpiętość poglądów. Zależy 
mi też na tym, by gość mógł 
się wypowiedzieć w pełni. Z 
takiej rozmowy więcej może-
my się dowiedzieć niż z me-
dialnej pyskówki – mówi.

Prof. Rafał Pankowski, so-
cjolog ze Stowarzyszenia Ni-
gdy Więcej i Collegium Civi-
tas, przekonuje jednak, że 
wywiad z Braunem to nieje-
dyny incydent. – Ostry, 
spektakularny zwrot Moniki 
Jaruzelskiej w stronę rady-
kalnej prawicy dokonał się w 
ciągu ostatnich kilku miesię-
cy i jest zadziwiający. Do 
swojego programu zaprosiła 
wielu liderów i propagandy-
stów skrajnie prawicowych, 
głównie ze środowiska Kon-
federacji, którzy skwapliwie 
skorzystali z tej platformy do 
wygłoszenia poglądów anty-
semickich, ksenofobicznych i 
homofobicznych. Jaruzelska 

im w tym nie przeszkadzała, 
a wręcz wyrażała aprobatę – 
relacjonuje. I dodaje, że do 
„Brunatnej księgi” mogą 
jeszcze trafić fragmenty wy-
wiadów z publicystami Stani-
sławem Michalkiewiczem i 
Rafałem Ziemkiewiczem.

To nie pierwszy raz, gdy 
radna zaskakuje poglądami. 
Np. w 2018 roku skrytykowa-
ła akcję „Tęczowy Piątek”, 
mającą wspierać młodzież 
LGBT. „Rzeczpospolitej” 
mówi, że uważa się za osobę o 
poglądach lewicowych, choć 
w niektórych sprawach stara 
się ich nie mieć, bo to „prze-
szkadza w myśleniu”. Dodaje, 
że do programu chętnie za-
prosi Rafała Pankowskiego z 
Nigdy Więcej. – Dostanie 
dużo czasu na wypowiedź i 
nie będę mu przerywała – 
obiecuje. 

„RZECZPOSPOLITA” USTALIŁA

Jaruzelska na liście 
obok neofaszytów

Po wyborach 
samorządowych 
w 2018 roku 
rozeszły się drogi 
Jaruzelskiej 
i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej
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