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

do koncernu Energa. Tam naobrażał ludzi
i kantował na paliwie. 

Rzeczywiście. Sąd Okręgowy w Elblągu nało-
żył we wrześniu 2010 na Bonkowskiego grzyw-
nę za nakłanianie pracowników do fałszowania
dokumentacji: kazał im zawyżać wykaz zużycia
paliwa w ciągniku i służbowym samochodzie. Za-
rzucano mu także, że używał wobec podwład-
nych obraźliwych słów i stosował mobbing. 

„Ten wyrok jest absurdalny, to zemsta – tłu-
maczył się Bonkowski dziennikarzom – Szyto mi
buty od kilku lat, żeby mnie wyeliminować z po-
lityki. Spodziewałem się takiego wyroku, bo wia-
domo, jak nasze sądy działają”.

Ale w następnych wyborach do sejmiku nie
wystartował. – Zbudował więc stelaż na dostaw-
czaku, zawiesił na nim swoje „złote myśli” i ru-
szył w Polskę – opowiada Hanna. – Gdy zaczęły
się miesięcznice, jeździł na każdą. Startował już
poprzedniego dnia, by zdążyć na wieczorną
mszę w Warszawie, a następnego dnia na uro-
czystości. Jeździło ich pięciu, sześciu panów. Ro-
biłam im wszystkim kanapki na drogę, a Waldek
płacił za hotel. Kiedyś pieliłam w ogrodzie, jak
wrócili z Warszawy. Jeden rzucił: „Ale ty się, Wal-
dek, potrafisz ustawić. Żona wszystko za ciebie
zrobi”. Mąż go odciągnął, żeby był cicho. 

Hanna pokazuje kalendarze z 2012 i 2013 ro-
ku. Większość kratek jest zapisana: Olsztyn, Czę-
stochowa, Belgia, Warszawa, ksiądz Natanek,
miesięcznica, opłatek Gdańsk, bardzo często po-
wtarza się wpis „cały dzień poza domem”. – Nie
było go prawie pół roku w domu – opowiada.
– A jak był, to jakiś nieobecny. Kupił sobie smart-
fona, wieczorami siedział przed 60-calowym te-
lewizorem i grzebał w telefonie. Tylko gdy lecia-
ło „Szkło kontaktowe”, krzyczał do telewizora. 

Wiosną zapisał się w Gdańsku na angielski.
„Mogłeś mnie też zapisać, uczylibyśmy się ra-
zem” – zagadnęłam go. „Nie damy rady jeździć
razem” – usłyszałam. Niedługo potem okazało
się, że z kimś odrabia  lekcje przez telefon. By-
ła to M. „Kto ci pomaga?”. „Koleżanka z War-
szawy, spod krzyża smoleńskiego”. „Pracuje,
ma męża i dzieci?”. „Tak”. „I ma na to czas, że-
by z tobą robić codziennie lekcje przez dwie
godziny? A co jej mąż na to?”. „Zgadza się”. 

Rano do mnie mówi: „Jadę do Warszawy”.
„Po co?”. „Mam lekcję angielskiego”. Coś za-
częłam podejrzewać. 

Potem dowiedziałam się, że ona wysyłała
mu artykuły o osobowości psychopatycznej.
Instruowała, na czym polega separacja. 

Daj się leczyć
Czułam, że coś jest nie tak, więc byłam może
bardziej nerwowa. Ale on zrobił ze mnie osobę
chorą psychicznie. – Ja ciebie tak kocham
– szeptał mi do ucha i cmokał w policzek. – Ale
ty jesteś chora, daj się leczyć. Jak nie chcesz do
psychiatry, to pojadę z tobą do psychologa.
Nie rozwalaj naszego małżeństwa, proszę cię. 

Powtarzał, że jestem chora, ale on mnie nie
zostawi. Na początku robił to na miękko i ja
mu uwierzyłam. 

– Jak to możliwe? – dzwonię do siostry
Hanny Alicji.

– Mąż był jej całym światem, zwłaszcza że nie
mieli dzieci. Jeśli ktoś tak ważny mówi, że ze
mną coś się dzieje, nawet jak ja tego nie zauwa-
żam, to uznaję jego rację: przecież chce pomóc. 

– Wiedzieliście, co się dzieje?
– Hanka długo wszystko ukrywała. Dopie-

ro po akcji z pistoletem dotarło do nas, że gro-
zi jej niebezpieczeństwo.

– Dlaczego pani nic nie mówiła rodzinie?
– pytam Hannę. 

– Wstydziłam się, a z dnia na dzień byłam
w coraz gorszej formie. Waldek raz przywiózł
mi trzy opakowania tabletek. To były leki na
receptę. Przestraszyłam się, bo w ulotce było
napisane, że są silnie uzależniające. Zaczął mó-
wić, że mnie ubezwłasnowolni i wywiezie w ka-
ftanie bezpieczeństwa do wariatkowa. 

Kiedyś pojechaliśmy do mojego brata. Wy-
szłam na chwilę do apteki, wracam – Waldek ma
zapłakane oczy, a wszyscy na mnie dziwnie pa-
trzą. „Z tobą wytrzymać i żyć jest naprawdę cięż-
ko” – oznajmił mi brat. Nie chciałam psuć at-
mosfery, więc nie podjęłam tematu. Gdy wróci-
łam do domu, zadzwoniła bratowa i mówi: „Han-
ka, dlaczego ty rozwalasz małżeństwo? Waldek
płakał. Robisz awantury, jesteś zazdrosna”. 

Potem dzwoni znajomy policjant: „Hania,
przyjedź do nas na chwilę, ale bez Waldka”. Le-
dwo zdążyłam usiąść, zaczął opowiadać: „Wal-
dek się na ciebie skarży, że rozwalasz małżeń-
stwo. On chce dać cię leczyć, ale ty nie chcesz”. 

Mąż opowiadał znajomym, że jestem psy-
chopatką, mam napady gniewu, złości i robię
awantury. Zarzucam mu, że ma kochankę,
a przecież żadnej kochanki nie ma. 

Otóż miał, i nawet postanowił pokazać jej
nasz dom. Wyprawiliśmy w lipcu 2012 roku
wesele Waldka bratanicy. Poprawiny były
u nas. Rano Waldek pojechał w somonińskie
lasy, mieli tam spotkanie PiS-owskiej watahy.
Był tam między innymi Macierewicz. Po połu-
dniu podjechało kilka samochodów z pisowca-
mi, zaprosiłam ich, aby usiedli z weselnikami. 

„Mąż pani nie mówił? – zagadnęła mnie
jedna z kobiet. – Byliśmy razem w Częstocho-
wie w czwórkę, ja z mężem, Waldek i M. Jest
tu z nami, to ta miła blondynka”. 

No i Waldek mi ją przedstawił.

Tylko nie pisz o tym 
do Jarosława 
Kim ona jest dla Waldka, dowiedziałam się
w marcu 2013, gdy znów pojechał na Węgry.
Tym razem był z nim nasz znajomy, burmistrz
Pelplina z synem. Jeszcze gdy byli w pociągu,
zdzwoniła do mnie żona burmistrza i mówi, że
wie od syna, że obok Waldka siedzi jakaś pani M. 

Zrobiło mi się gorąco. Koleżanka mówi: „Ha-
nia, wejdź w jego komputer, sprawdź”. „Ale ja się
nie znam, a tam jest hasło”. Mówiła mi krok po
kroku, co mam robić. Zaczęłam kombinować
z hasłem. Pomyślałam: może „Jednówka”. Tra-
fiłam. Jak wyleciały pliki z Faceboo ka – nie mo-
głam się pozbierać. Była tam także ich miłosna
korespondencja. 

Gdy Waldek wrócił, powiedziałam mu, że
wiem o M. Usłyszałam: „To tylko zabawa, taka
gra”. Ostrzegł, żebym nie próbowała o tym pisać
do prezesa Jarosława, bo on i tak o wszystkim
wie. Najbardziej obawiał się właśnie tego. 

Nie miałam takich zamiarów, ale mu już nie
wierzyłam. Wynajęłam panią detektyw – okaza-
ło się, że po miesięcznicy w Warszawie wracał
z M. do jej mieszkania, a rano z nią wychodził. 

Gdy chciałam rozmawiać, mówił, żebym się
uspokoiła, bo mnie wywiezie w kaftanie. Zaczę-
łam się bać. Zgłosiłam na policję, że mi grozi. 

Przestałam jeść i spać. Ważyłam nieco ponad
40 kilogramów, wszyscy myśleli, że mam raka.
Lekarz zlecił mi badania – byłam zdrowa. Po-
szłam do lekarki, która była neurologiem i psy-
chiatrą. To był czerwiec 2013. Stwierdziła depre-
sję. Chciała mnie zatrzymać w szpitalu. Ale po-
wiedziałam: „Pani doktor, ja mam pięć psów,
a mojego męża nigdy nie ma”. Dała mi tabletki. 

Czułam się po nich wspaniale, byłam otę-
piała, nic mnie nie obchodziło, nie denerwo-
wałam się, ale po miesiącu stwierdziłam – nie!
Tak nie będę żyła. Zaczęłam na Religia TV co-
dziennie oglądać program ewangeliczki Joyce
Meyer. Postawiła mnie na nogi. A jak przycho-
dził kryzys, czytałam Pismo Święte. Pomagało. 

Waldkowi powiedziałam, że jak z nią skoń-
czy, to wszystko wróci do normy. Obiecał, że
tamta historia to już przeszłość. Zaczął się starać
– kupił dwa porządne rowery, prosiłam o to od
kilku lat, mieliśmy nimi jeździć na wycieczki. Ja
swoim się cieszyłam niecały rok, wywiózł oba na
rajd smoleński Warszawa – Kraków. Może zabrał
go dla M. Więcej roweru już nie zobaczyłam. 

Latem 2013 roku pojechaliśmy na urlop do
Egiptu. Ale nie dowierzałam mu, więc po po-
wrocie wysłałam list do M., a do koperty wło-
żyłam pięć zdjęć z Egiptu i pozdrowienia. Po
kilku dniach Waldek wpadł do domu jak sza-
lony. „Jak śmiałaś, jesteś psychopatką, powin-
naś leczyć się w szpitalu” – krzyczał.

„Gdyby między wami nie było kontaktu, nic
byś nie wiedział” – odpowiedziałam spokojnie.

Z dnia na dzień zrobiło się otwarte piekło.
Szarpał mnie, popychał, wyzywał i straszył szpi-
talem. Ja mała, chuda – on wielki. Bałam się.
Uprzedziłam rodzinę, że może mnie zamknąć
w psychiatryku. Zgłosiłam to też dzielnicowemu. 

W Wigilię pierwszy raz zamierzył się na mo-
ją siostrę Basię. Potem w domu prawie złamał
mi palec – ale na pasterce jak gdyby nigdy nic
poszedł do komunii świętej. W pierwszy dzień
świąt cały czas docinał mi: „Jesteś psychopat-
ką. Niszczysz mi życie. Wynoś się z mojego do-
mu”. A w drugie święto, w moje urodziny – już
opowiadałam – mierzył do Basi i bratanka z pi-
stoletu.

Z jednej strony stale mi powtarzał, że mam
się wynosić, z drugiej słyszałam: „Tylko nic nie
kombinuj, masz tu siedzieć”. Nie chciał plotek,
że żona go zostawiła. Wszyscy mieli go uważać
za krystalicznego katolika, człowieka sukcesu
i milionera. 

2 miliony z mojego konta 
Ostatni raz dał mi pieniądze przed Bożym Na-
rodzeniem w 2013 roku – 400 złotych. A wcze-
śniej wyczyścił oba konta. 

Było tak. W 2004 roku podzieliliśmy gospo-
darstwo na dwa mniejsze, aby otrzymywać wyż-
sze dopłaty. Mnie przypadło około jednej trze-
ciej z 310 hektarów. Miałam dwa konta, prywat-
ne i do gospodarstwa rolnego, na które wpływa-
ły dopłaty unijne. Mąż miał upoważnienie do
obu. Jak przychodziły dopłaty, od razu przesyłał
je na swój rachunek albo wypłacał. Pobrał z mo-
jego konta w sumie około 2 milionów złotych.
Poszłam do banku i odebrałam mu upoważnie-
nia, ale za późno – w styczniu wyczyścił oba kon-
ta. Zostawił 2 czy 3 złote. Prosiłam go o pienią-
dze na zakupy, ale mnie wyśmiał. „Wynoś się,
niech cię rodzina utrzymuje!” – usłyszałam.

Przyjdziesz na kolanach 
Zdecydowałam się odejść od niego w połowie
lutego 2014 roku, gdy wieczorem wrócił po ko-
lejnej miesięcznicy. 

„Szkoda mi naszego małżeństwa, jesteśmy
ze sobą ponad 30 lat. Na stare lata takie rzeczy
– zaczęłam. – Albo robimy grubą kreskę i nic
nie ma, albo musimy się rozstać”. „Zachowaj
resztki godności” – odparował.

Rano, gdy zadzwoniła bratowa, Waldek wy-
skoczył z łazienki. „Kurwa, ta twoja pierdolona
rodzina od samego rana” – krzyczał. Chciał mnie
uderzyć, ale zasłoniłam się drzwiami od spiżarki
i trafił tylko w rękę. Ale zaczęłam krwawić. 

Ubrałam się i pojechałam na komisariat.
„On panią w końcu zabije” – mówi do mnie po-
licjant. „Ja się będę wyprowadzać” – odparłam. 

Miałam już plan. Dom pod Kościerzyną zna-
lazłam w ofercie bankowej, poprzedni właścicie-
le zbankrutowali. Prezes banku się zgodziła, że
jeśli wpłacę pewną sumę, dadzą mi kredyt. Po-
prosiłam listonosza, żeby całą korespondencję
do mnie zostawiał u koleżanki. I po raz pierwszy
w życiu wypełniłam papiery, aby dostać dopłatę.
26 marca 2014 podpisałam akt notarialny.

Wiedziałam, że 9 kwietnia Waldek jak zwy-
kle pojedzie na miesięcznicę. Przed wyjściem po-
wiedział: „Tylko nic nie kombinuj. Jak wrócę,
masz być w domu”. Coś przeczuwał, bo zacho-
wywałam się inaczej. Wiedział też o mojej wizy-
cie na policji. Słyszałam, jak teściowa opowiada-
ła mu przez telefon, że ma na mnie oko i że przy-
jedzie brat męża, by mnie pilnować wieczorem.
Rzeczywiście przyjechał, ale w końcu odpuścił. 

Wyprowadziłam się w nocy. Od razu poje-
chałam na policję podać nowy adres i poinfor-
mować, że nie zaginęłam, jeśli mąż chciałby zgło-
sić zaginięcie. Policjant pogratulował mi odwagi.

W poniedziałek zadzwonił Waldek, krzyczał
i straszył mnie prokuratorem. „Ja już jestem
u siebie i nie boję się” – odparłam spokojnie. 

Na początku było ciężko, nie tylko psy-
chicznie. Poprosiłam znajomą, która miała bar
w wiosce pod Kościerzyną, żeby mnie wzięła do
kuchni. Robiłam wszystko, pracowałam na
zmywaku, gotowałam, sprzątałam. Jak wychy-
lałam głowę przez okienko, niektórzy wołali:
„Pani Bonkowska, a co pani tam robi?”. „Pracu-
ję” – śmiałam się.

Nie miałam wyjścia, musiałam zarobić na
jedzenie dla siebie i psów. Pieniądze z mojej
części gospodarstwa szły na kredyt. 

Któregoś dnia Waldek przyjechał pod mój
dom, krzątałam się w ogrodzie. Stał na ulicy, ro-
bił zdjęcia i strasznie na mnie krzyczał. Zamknę-
łam się i siedziałam skulona na podłodze. 

Zaczął jeździć na msze do mojej nowej para-
fii. Podchodził uśmiechnięty, podawał rękę, że-
by ludzie zobaczyli go z dobrej strony. A po ci-
chu mówił: „Przyjdziesz do mnie na kolanach,
będziesz przede mną pełzać. Tak cię załatwię”. 

Oddałam do sądu sprawę o podział mająt-
ku. Zależy mi na udziale w tym, na co praco-
wałam przez 30 lat. Opuściłam dom, w którym
mieszkałam 27 lat. Każdy kawałeczek ziemi
był przeze mnie wypielęgnowany. Złożyłam
wniosek, by sąd przyznał mi połowę majątku,
czyli połowę gospodarstwa i połowę działek,
które w czasie małżeństwa Waldek potajemnie
kupował na swoje nazwisko. 

Na sali sądowej mąż mówił, że tylko on pra-
cował, a ja lubiłam się bawić, że trzy razy do ro-
ku wyjeżdżałam na wczasy. W 2012 roku poje-
chaliśmy na tydzień do Turcji – to były moje
pierwsze wczasy w życiu. Śmieje się, że będzie
tak sprawę przeciągał, że nigdy nic nie dostanę. 

– Wniosła pani o rozwód? 
– Nie, ja rozwodu nie potrzebuję, jestem ka-

toliczką, uważam, że tego, co Pan Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela. Ale jeśli on złoży
taki wniosek, zgodzę się. Nie wiem, czy z M. są
nadal razem, ale znajomość z Waldkiem na
pewno jej pomogła. Została radną. Dostała też
posadę w państwowej firmie, jest zastępcą dy-
rektora. 

Same kłamstwa 
– Żona oskarża pana o stosowanie przemocy
– chciałam porozmawiać z Waldemarem Bon-
kowskim

– Sama ode mnie odeszła, wyprowadziła się.
Nie stosowałem żadnej przemocy – to są ab-
surdalne argumenty. Same kłamstwa. Opowie-
ści niezrównoważonej emocjonalnie kobiety
– zakończył rozmowę. 
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Zaczął mówić, że mnie
ubezwłasnowolni
i wywiezie w kaftanie
bezpieczeństwa
do wariatkowa

Wyraża poglądy 
swojego elektoratu 
Janusz Śniadek, od 2016 r. szef PiS
na Pomorzu: Gdy ktoś niesłusznie atakuje
ludzi z mego otoczenia, zawsze będę ich bro-
nił. Waldemar Bonkowski, owszem, jest osobą
barwną i nietuzinkową, ale zdobyty przez nie-
go mandat senatora i zaufanie wielu tysięcy
Kaszubów, którzy oddali na niego swój głos,
zasługują na szacunek. Protestuję przeciwko
określaniu go mianem skandalisty. Mówi języ-
kiem prostym i dosadnym, tak jak większość
zwykłych Polaków. Nie słyszałem, aby używał
wulgaryzmów. Jest na pewno człowiekiem
odważnym, niepokornym i konsekwentnym
oraz patriotą, podobnie jak wielu Kaszubów
w jego otoczeniu. Ja wiele rzeczy powiedział-
bym inaczej niż on, nie ze wszystkim się zga-
dzam. Nawet jeśli pan senator gorszy „elity”, to
wyraża poglądy swojego elektoratu. Mówi ję-
zykiem części Polaków, którzy też zasługują
na szacunek, i to ubogaca PiS.
– Senator ma na koncie prawomocny wyrok,
to raczej PiS-u nie ubogaca.
– Sprawa sądowa zdarzyła się na długo
przed tym, zanim zostałem szefem PiS na Po-
morzu. Oczywiście musiałem zainteresować
się przeszłością Waldka Bonkowskiego, kie-
dy miał startować w wyborach do sejmiku
wojewódzkiego w 2014 roku, a rok później do
Senatu. Wyrok uległ zatarciu i nie było żadnej
przeszkody w jego kandydowaniu. 

Nie szkodzi
Tadeusz Cymański, europoseł PiS
z Kaszub: Rzeczywiście pojawia się wiele
negatywnych komentarzy, zwłaszcza że Se-
nat jest izbą refleksji. Cóż – Waldek jest eks-
presyjny i radykalny. Jest takie powiedzenie:
„Każdy święty ma swoje wykręty”, najwyraź-
niej wyborcom Waldemara Bonkowskiego je-
go język odpowiada, bo dostał na Kaszubach
duże poparcie. Jeśli to się nie przekłada na
sondaże, to nie szkodzi. 

Znajduje zrozumienie  
Andrzej Jaworski, szef PiS na Po-
morzu, 2010-15: Z opinią dotyczącą Egip-
tu, czyli „syf, syf, syf”, nie zgadzam się total-
nie. Byłem w Kairze jako obserwator podczas
arabskiej wiosny, gdybym wcześniej wiedział,
że Waldek zamierza wygłaszać tego typu
sformułowania, zwróciłbym mu uwagę. 
Mimo że jestem radykalny, to jednak nie po-
sługiwałbym się takim słownictwem. Waldek
jest dla mnie jest trybunem ludowym, który
mówi twardym językiem, i czy się to komuś
podoba, czy nie – znajduje zrozumienie
wśród sporej grupy ludzi. 

Czy Bonkowski
szkodzi partii? 


