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Senator Bonkowski z PiS: 
Bóg, Honor, Ojczyzna i M.

12

On – na miesięcznicy, on – z prezesem Kaczyń-
skim, on – z krzyżem smoleńskim. On – w swo-
jej 7-hektarowej posiadłości: żeliwne, kute wro-
ta, murowana kapliczka, monumentalna brama
z orłem i flagą (poniżej tablica: „Uwaga! Byłym
funkcjonariuszom PZPR, UB, SB, ORMO, wszel-
kim konfidentom oraz lewakom i wrogom IV RP
wstęp wzbroniony”). Mówi: „Kocham swoją ma-
łą ojczyznę, a szczególnie Polskę, Matkę Bożą”.
To filmik z kampanii wyborczej kaszubskiego se-
natora PiS Waldemara Bonkowskiego. Wrzucił
go po raz kolejny na swój profil na Facebooku
20 października. 

Trzy dni wcześniej, po wizycie prezydenta
Turcji Recepa Erdogana w Senacie, pisze na Fa-
cebooku: „Państwo polskie powinno rozważyć
wariant turecki, by raz na zawsze oczyścić Pol-
skę z targowiczan i wszelkiej maści popłuczyn
po PRL-u oraz obecnych puczystów”.

Miesiąc wcześniej, 21 września, posiedzenie
Senatu, dyskusja o uchodźcach. – Brud, brud,
brud! – zabiera głos Bonkowski. – A nawet po-
wiem kolokwialnie: syf, kiła i malaria. Tych lu-
dzi nie da się ucywilizować!

Lipiec, debata o Sądzie Najwyższym: – Tam
chodzą stare upiory bolszewickie, ubeckie
wdowy i pożyteczni idioci – to o uczestnikach
protestów w obronie sądów.

Striptizowi męskiemu – NIE 
Mało brakowało, a Waldemar Bonkowski, wice-
przewodniczący sejmiku wojewódzkiego, nie wy-
startowałby w wyborach do Senatu. W czerwcu
2015 roku przyszedł na obrady Rady Miasta
Gdańska z transparentem „Dziś lesby-geje, jutro
zoofile – kto pojutrze? Dewiantów trzeba leczyć,
a zboczeńców izolować. Sodomie i Gomorze mó-
wimy Nie!!! Nie pozwólmy homoseksualnej gan-
grenie ześwinić Polskę!!!”.  Kampania przeciw
Homofobii i kilkanaście innych organizacji we-
zwały do wykluczenia go z polityki. Ale mimo to
znalazł się na liście PiS do Senatu i w najbardziej
kaszubskim z okręgów wyborczych dostał po-
nad 60 tys. głosów. W Sierakowicach, gminie
o jednym z najwyższych wskaźników dzietności,
głosowało na niego 58 procent wyborców. 

Transparent nie był nowy, Bonkowski po raz
pierwszy użył go rok wcześniej. 8 marca 2014 ro-
ku zmieszał się z uczestnikami trójmiejskiej Ma-
nify. Tłumaczył: – Za komuny były oddziały oby-
czajowe milicji, które ścigały pederastów. Później
przestano ich ścigać, bo uznano, że to choroba.
A przecież oni sieją zgorszenie.

Po raz pierwszy zaatakował homoseksuali-
stów w 2006 roku. Na biurze PiS-u w Kościerzy-
nie (które sam ufundował i ozdobił flagami: ma-

ryjną, papieską i polską) wywiesił hasło „Lesby,
geje, zoofiliści, kto pojutrze? To syfilizacja”. Sam
wyklejał litery, zamiast „zoofile” wyszło mu „zoo-
filiści”. Ale wyraz „syfilizacja” był zgodny z pla-
nem. – To taka nowa gejowska cywilizacja. Kole-
gom z partii bardzo się spodobało to określenie
– mówił „Gazecie Wyborczej” w Trójmieście. 

Bannerem chciał zaprotestować przeciw
„Striptizowi męskiemu z okazji Dnia Kobiet”,
który w wykonaniu chippendalesów odbył się
w kościerskiej restauracji. Transparent nocą ze-
rwano. – Podejrzewam, że stoją za tym jakieś śro-
dowiska gejowskie. Przyjezdne, bo w Kościerzy-
nie takich nie mamy – tłumaczył „Wyborczej”.

W partii dłużej niż Jarosław 
W partii ma staż dłuższy od Jarosława Kaczyń-
skiego. – Byłem w Porozumieniu Centrum, a po-
tem w PiS od samego początku. Tymczasem
nasz przewodniczący przez pewien okres był
prezesem honorowym i nie należał do PC.
W długości stażu może się ze mną równać jedy-
nie Adam Lipiński – chwalił się nam Bonkowski.

Może dlatego Kaczyński powołał go w 2013
na członka Rady Politycznej PiS. 

Jako radny i działacz Bonkowski był nadak-
tywny, jako senator za wiele się nie udziela.
Przez rok zabrał głos 20 razy. Na początku ka-
dencji chciał pozbawić Olgę Tokarczuk tytułu
Honorowej Obywatelki Nowej Rudy, bo „jej
wypowiedzi są haniebne”. Nie udało się. Rok
później wybrał się ze znajomymi na wschodni
kraniec Mierzei Wiślanej. Postawili słup styli-
zowany na graniczny. – Ruski muszą wiedzieć,
że tu kraj suwerenny i niepodległy – tak uczcił
77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Koledzy z Senatu: – Siedzi daleko od mów-
nicy, w przedostatnim rzędzie, może dlatego lu-
bi pokrzyczeć z ławki. Merytorycznie się nie
wypowiada, jak zabierze głos, niezależnie, czy
debata dotyczy organizacji pozarządowych, czy
trybunału, ma wyuczonych parę frazesów: „Zło-
dzieje, mordercy, bandyci z Platformy oraz
uzdrowiciele świata z PiS”. Pojawił się już wnio-
sek o uchylenie mu immunitetu z powodu po-
stępowania dotyczącego homofobicznych wy-
powiedzi, ale partyjni koledzy go wybronili. 

Znajoma 
spod smoleńskiego krzyża 
Po tekście z czerwca 2017, w którym „Gazeta
Wyborcza” opisała wyczyny Bonkowskiego,  je-
go żona Hanna napisała do redakcji, że chce opo-
wiedzieć więcej o mężu. – Zależy mi, by Jarosław
Kaczyński to przeczytał, a wiem, że czyta „Wy-
borczą” – dodała. – Nareszcie dowie się prawdy. 

Waldemar Bonkowski to Kaszuba z Liniewa
(wieś 23 km od Kościerzyny). Był najmłodszy
z piątki rodzeństwa, żyli biednie, stąd może par-
cie senatora, żeby się dorobić. W oświadczeniu
majątkowym pisze, że posiada blisko 800 tys. zł,
grunty rolne (około 400 hektarów) warte 7,5 mln
zł, w tym 7-hektarowe ranczo w Jednówce pod
Kościerzyną, z okazałą willą. 

Z wykształcenia stolarz tapicer. Miał 19 lat,
gdy w 1978 roku z siostrą wzięli w ajencję bar od
gminnej spółdzielni. Pod Jeleniem podawali
wódkę, piwo, bigos. 

Duży, rumiany, z wiekiem nabrał szlachet-
ności. Płowe włosy posiwiały, a okulary, które

założył po pięćdziesiątce, dodały mu powagi.
Gdy się do niego dzwoni, zamiast sygnału sły-
chać „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Znajomi: – Miły, uczynny, sympatyczny. 
Żona: – Też tak myślałam, przez 25 lat

z okładem. Mój mąż ma dwa oblicza. Głosi
swoje piękne hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna i Ro-
dzina”. Tą rodziną miałam być ja, ale on uczy-
nił z partii rodzinę. A potem pojawiła się ona,
M. – znajoma spod smoleńskiego krzyża. 

Zabij mnie zamiast niej 
Siedzimy w kuchni. Dwa owczarki kaukaskie pil-
nują posesji. 

– Najpierw opowiem, jak zaatakował moją ro-
dzinę pod koniec 2013 roku – zaczyna Hanna
Bonkowska. Drobna, energiczna brunetka, trud-
no uwierzyć, że ma 56 lat. – W drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia wyprawiałam urodziny. Byli
znajomi, kuzynka z mężem, moja siostra Basia,
brat, obie mamy: moja i Waldka, którą się opie-
kowaliśmy. Nie minęły dwie godziny i coś go
ugryzło, złapał swoją mamę i zaczął ją na siłę wy-
prowadzać do jej pokoju. „Zostaw – prosiłam.
– Jest taka szczęśliwa, śpiewamy kolędy, ona to
uwielbia”. 

Nie odpuścił, a gdy wrócił do stołu, zaczął
przemowę: „To są nasze ostatnie święta, bo
Hania swoją zazdrością niszczy nasze małżeń-
stwo”. Basia nie wytrzymała i powiedziała: „To
nie Hania, wszystko sypie się przez ciebie”.

Coś tam jeszcze do siebie mówili, aż Waldek
zamachnął się, chciał ją uderzyć z otwartej dłoni
w twarz. Uchyliła się. Chwilę później uciekała
przed nim dookoła stołu. Ona drobna, on zwali-
sty, a stół długi, zastawiony gęsto rybami, pie-
czonym, sałatkami. Siedzieliśmy, jakby nas za-
mroziło, w końcu mąż kuzynki mówi: „Ela, idzie-
my”. Po chwili mąż Basi: „Wychodzimy”.

Musiało to rozjuszyć Waldka, bo krzyknął:
„Kurwa, ja was tu wszystkich zaraz wyprowa-
dzę”. A po chwili wbiegł z pistoletem w ręku.

Czułam się, jakbym była w środku filmu.
Gdy przystawił Basi do serca pistolet, moja 76-
-letnia mama rzuciła się w jej stronę. „Zabij
mnie zamiast niej” – prosiła. Wtedy Waldek
przyłożył pistolet do mojego bratanka, 17-let-
niego Kuby. Ojciec zasłonił syna.

Wykręciłam 112 i powiedziałam, że mąż gro-
zi gościom pistoletem. Wtedy on gdzieś pobiegł.

Policjanci przyjechali bardzo szybko. „Panie
Bonkowski, niech pan pokaże pistolet” – pro-
sił policjant. „Nie mam, wrzuciłem do studni”.
„To zrobimy rewizję”. „Róbcie, żona lubi sprzą-
tać, będzie miała zajęcie”.

W końcu ustąpił, może bał się, że znajdą coś
jeszcze, i przyniósł pistolet – okazało się, że jest
na gaz. Nikt z nas nie zna się na broni, wydawa-
ło nam się, że w każdej chwili może kogoś zabić.

Przy policjantach Waldek był wobec mnie
agresywny, kazał mi się wynosić. Policjant spy-
tał: „Zostaje pani w domu?”. „Tak”. „Wobec te-
go będziemy w pobliżu”. Dotrzymali słowa
– radiowóz do rana krążył po okolicy. 

Dziś Grażyna Wawryniuk z Prokuratury
Okręgowej w Gdańsku mówi: – Postępowanie
nie było prowadzone, bo zawiadamiający o zda-
rzeniu stwierdził, że groźby były kierowane wo-
bec innych osób, a te osoby nie złożyły wniosku
o ściganie. W marcu 2015 umorzono sprawę. 

– Moja rodzina nie wniosła o ściganie za
grożenie bronią – przyznaje Hanna Bonkowska.
– Siostra i brat obawiali się zemsty Waldka.
Jest na Kaszubach wpływową osobą. Gdy by-
łam kolejny raz na policji, w lutym 2014 roku,
i zgłosiłam, że Waldek próbował mnie pobić,
nie zdecydowałam się na założenie Niebieskiej
Karty – dodaje. – Może to błąd, ale coś mnie po-
wstrzymało. Wstyd. 

Masaż stópek Jarka 
– Na początku stycznia 2014 roku znalazłam
w skrzynce pocztowej list od Waldemara – mó-
wi Hanna i pokazuje pismo: „Niniejszym oświad-
czam, iż nie wyrażam zgody, by do mojej posia-
dłości przyjeżdżały inne osoby niż te, które są
przeze mnie zaproszone. W razie niezastosowa-
nia się do mojego żądania będę się musiał zwró-
cić do sądu o eksmisję Twojej osoby z powodu
naruszania porządku domowego”. 

– Nadal mieszkaliśmy razem, choć ja dzie-
więć miesięcy wcześniej dowiedziałam się, że
wieczorami na FB wyznawał uczucia M., swo-
jej przyjaciółce z Warszawy. Pisali do siebie
niemal codziennie. Po którejś z miesięcznic M.
dzieliła się z Waldkiem wrażeniami: o tym, jak
przemawiała do mikrofonu przed mszą i po
mszy. A potem stała blisko, na wprost prezesa,
a on przez długą chwilę patrzył jej w oczy – re-
lacjonuje Hanna. – Napisała też, że mogłaby
robić Jarkowi masaż stópek. Na co mój mąż
odpisał, że zaczyna być zazdrosny o prezesa. 

Komuna to był złoty czas 
– Poznaliśmy się u koleżanki, miałam 17 lat –
wspomina. – W sylwestra 1983 roku wzięliśmy
ślub. On był zupełnie innym człowiekiem,
wszystkich oczarował, został ukochanym zię-
ciem mamy. Niestety, oszukiwał mnie już wte-
dy. Wiedziałam, że ma jakieś hektary w Jed-
nówce z rozsypującą się chatą, mówił, że kupił
je okazyjnie. Po ślubie wyznał mojemu tacie, że
zapłacił tylko 40 procent wartości i wziął jesz-
cze cztery kredyty na 2 mln zł. Na spłacenie
ziemi, budowę, ogrodzenie posiadłości (7 hek-
tarów), doprowadzenie wody, prądu i coś tam
jeszcze. „No to, córcia, wyszłaś za kredyt”
– śmiał się tata. 

Rzeczywiście, zaczęliśmy go spłacać trzy
miesiące po ślubie wspólnie zarobionymi pie-
niędzmi. Jednak gospodarstwo pozostało jego
własnością, nie dopisał mnie. 

Wprowadzili się do mieszkania jej rodziców,
do bloku w Kościerzynie, i wiosną otworzyli
w Skarszewach sklep Kolonialka. – Na początku
mieliśmy niesamowite obroty, stałam za ladą
sześć dni w tygodniu, Waldek szukał towaru,
gdzie się dało, od prywaciarzy, na hali w Gdyni,
u marynarzy. Komuna to był dla niego złoty czas
– wystarczyła paczka kawy i potrafił załatwić
wszystko. W czerwcu przeprowadziliśmy się na
zaplecze, był tam mały pokoik. Spaliśmy na roz-
kładanym fotelu, gotowałam obiady na kuchen-
ce elektrycznej. Tak wytrwaliśmy trzy lata. Cza-
sami zastanawiałam się, dlaczego nigdy nie ma
pieniędzy, skoro tak dobrze nam idzie. Okazało
się, że Waldek spłacał kredyty. 

Dorabialiśmy się przez lata: ciułanie, kredyty,
pożyczki od mojej rodziny, kilka razy odwiedza-
li nas komornicy. Cały czas ciężko pracowałam. 

Miłość w czasach
miesięcznic
Żona senatora: - Mąż ostrzegł mnie, bym nie próbowała o tym pisać do prezesa 
Jarosława, bo on i tak o wszystkim wie. Najbardziej bał się właśnie tego 
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