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Andrzej Grembowicz 
 

(pseudonim Robert Brutter) 
 
 

autor Rancza, Rodziny zastępczej, Dziewczyn ze Lwowa,  
scenarzysta Fuksa, Wszystko będzie dobrze i wielu innych. 

 
 

Najwybitniejszy polski autor komedii telewizyjnej. 
 
 

Lubił ludzi, choć patrzył na nas bez złudzeń.  
Wierzył w oczyszczającą moc śmiechu, 

choć w głębi serca był pedagogiem-pozytywistą. 
 
 

Był też naszym Przyjacielem.  
Chętnym do pomocy nawet wtedy,  

gdy sam cierpiał w sposób trudny do wyobrażenia. 
 
 
 

Dziękujemy za wszystko, Andrzeju. 
 
 

Przyjaciele ze Studia A. 
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W niedzielnych „Wia-
domościach” TVP
prezes NBP Adam

Glapiński oskarżył „Wyborczą”
o próbę „rozchwiania systemu
finansowego w Polsce”. 

Chodzi o ujawnioną przez nas
aferę korupcyjną w Komisji Nad-
zoru Finansowego i jej konse-
kwencje – dymisję szefa KNF Mar-
ka Chrzanowskiego oraz śledz-
two wszczęte po publikacji na-
grania o „ochronie” banku Czar-
neckiego w zamian za 40 mln zł. 

– Czy w sprawie KNF zawiódł
jeden człowiek czy zawiódł sys-
tem? – pytał prezesa NBP Krzysz-
tof Ziemiec. – A może zawiedli
autorzy artykułu? – odpowiedział
pytaniem Glapiński. A potem
brnął: – Ja nic nie myślę, czekam
na fakty. Na razie nie ma żadne-
go faktu.

Strategia Glapińskiego jest ty-
powa dla PiS. Idzie w zaparte. 

Im mocniej sprawa dotyka
najgłębszych tajemnic partii, tym
mocniej atakuje. 

To dlatego prokurator gene-
ralny Zbigniew Ziobro, wszczy-
nając śledztwo w sprawie na-
grania, tylko parę zdań poświę-
cił samej aferze, by zaraz przy-
puścić atak na Czarneckiego
i opozycję. Rządowa telewizja

i usłużni publicyści podważają
wiarygodność bankiera, choć do-
wody są jednoznaczne. Przekaz
tyleż prostacki, co perwersyjny:
winny jest Czarnecki – posłaniec
i zarazem ofiara korupcyjnej pro-
pozycji.

Drugi filar strategii PiS to atak
na media. Niedawno władza i jej
propagandyści rozpętali nagon-
kę na TVN, twierdząc, że telewi-
zja miała zapłacić polskim neo-
faszystom za słynne „urodziny
Hitlera”. 

Jeśli Onet, „Fakt” czy  „News -
week” opublikują coś kompro-
mitującego rząd, politycy PiS
twierdzą, że to robota na nie-
mieckie zamówienie. Poniżanie
dziennikarzy, których „winą” jest
to, że pracują dla wydawcy z ob-
cym kapitałem, stało się pseu-
dointeligentnym wytrychem. 

„Wyborcza” – symbol znie-
nawidzonej III RP – jest dla PiS
wrogiem systemowym. Zdanie
prezesa Kaczyńskiego: „Im go-
rzej dla »GW«, tym lepiej dla
Polski” (czyli PiS) – ciągle obo-
wiązuje. Nie da się nam przy-
łożyć pałką antyniemiecką, więc
partii rządzącej pozostała re-
toryka PRL: dziennikarze „ją-
trzą”, „są nieodpowiedzialni”.
To właśnie z wyższością wma-
wiał telewidzom partyjny apa-
ratczyk pełniący obowiązki sze-
fa banku centralnego. 

Glapiński zarzucił nam, że
„chwiejemy systemem finanso-
wym”. Odpowiadamy: Nie ten
chwieje, kto ujawnia korupcję
w państwowym nadzorze fi-
nansowym, ale ten, kto tę ko-
rupcję toleruje lub sam domaga
się korzyści majątkowych.

Szef NBP broni nie tylko swo-
jej partii. Broni też własnej skó-
ry. Skompromitowany prze-
wodniczący KNF dzięki Glapiń-
skiemu zrobił karierę za rządów
PiS. Po spotkaniu 28 marca to
Chrzanowski zaprowadził Czar-
neckiego do prezesa NBP. Z per-
spektywy bankiera wygląda to
jak wizyta u „ojca chrzestnego”. 

Wczoraj pisaliśmy, że w 2017 r.
Glapiński osadził radcę Kowal-
czyka w radzie nadzorczej Gieł-
dy Papierów Własnościowych.
Tego samego, który miał być „słu-
pem” Chrzanowskiego w sprawie
„ochrony za 40 mln”. Glapiński
jest w tę aferę mocno uwikłany.
On o tym wie i my wiemy.

Naszą publikacją naruszyli-
śmy głęboko skrywane interesy
władzy, ale PiS nie ma zamiaru
z niczego się tłumaczyć. Uważa,
że „nic się nie stało”, że „państwo
działa”. Nie powstanie żadna ko-
misja śledcza, a pytania posel-
skie będą zbywane komunałami. 

Naprawdę niebezpieczni dla
PiS są niezależni dziennikarze.
Dlatego ta władza zrobi wszyst-
ko, by zdezawuować, przejąć 
lub zniszczyć silne i niezależne
media. 

Jednak żadne groźby ani  obel -
gi nie robią na nas wrażenia. Bę-
dziemy nadal drążyć aferę KNF
i ujawniać polityczno-rodzinno-
-biznesowy układ PiS kawałek
po kawałku. !

ODPOWIADAMY PREZESOWI NBP 

ADAM GLAPIŃSKI 
BRZYDKO SIĘ CHWYTA 
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Szef NBP broni 
nie tylko swojej
partii. Broni też 
własnej skóry

P rokurator generalny Zbi-
gniew Ziobro osobiście
nadzoruje śledztwo

w sprawie korupcji w KNF – to
dobrze dla PiS, ale fatalnie dla
śledztwa.

Nici afery KNF ujawnione
w nagranej przez Leszka Czar-
neckiego rozmowie prowadzą
bowiem do najważniejszych lu-
dzi w PiS. Od przewodniczące-
go KNF Marka Chrzanowskiego
do jednego z najbliższych współ-
pracowników prezesa Kaczyń-
skiego, Adama Glapińskiego. Szef
NBP jest protektorem Chrza-
nowskiego, jego żona ma w NBP
posadę dyrektorską.

Wysoce wątpliwe, że Chrza-
nowski załatwia wielki „deal”
z właścicielem Getin Noble Ban-
ku bez błogosławieństwa swego
protektora. Czy nie dlatego pro-
wadzi Czarneckiego z KNF pro-
sto do prezesa NBP? Czy nie po
to, by bankierowi dać do zrozu-
mienia, że Glapiński nie pozwo-
li na „plan Zdzisława [Sokala]”,
czyli sprzedania Getin Noble Ban-
ku „za złotówkę”?

Czarnecki twierdzi, że prezes
NBP mu obiecał: „Sprawę pana
Sokala rozwiążemy we własnym
zakresie, albowiem jest to nasz
wewnątrzpartyjny problem”.
A to by oznaczało, że problem
ma być rozwiązany na Nowo-
grodzkiej.

Od Glapińskiego nici prowa-
dzą do Mariusza Kamińskiego,
ministra od specsłużb. Jego syn
Kacper Kamiński właśnie pre-

zesowi NBP zawdzięcza bowiem
intratną posadą w Banku Świa-
towym.

A Kamiński zawdzięcza par-
tii znacznie więcej niż tylko po-
sadę dla syna – swoje polityczne
być albo nie być. Skazany nie-
prawomocnie na trzy lata wię-
zienia za łamanie prawa za swo-
ich rządów w CBA został człon-
kiem rządu PiS jesienią 2015 r. dla-
tego, że prezydent Duda go uła-
skawił, przyznając sobie wbrew
konstytucji władzę sądowniczą.

Frank Underwood, makia-
weliczny prezydent USA z se-
rialu „House of Cards”, powia-
dał, że „umiejętnością dobrego
kłamcy jest przekonać wszyst-
kich, jak słabo potrafisz kłamać”.

W sprawie afery KNF Ziobro
zapewniał, że barwy partyjne nie
będą miały znaczenia. To od po-
czątku brzmi jak szyderstwo.
Wszak służby Kamińskiego – za-
pewne za wiedzą prokuratora
Ziobry – dały Chrzanowskiemu
wystarczająco dużo czasu, by
mógł swój gabinet w KNF swo-
bodnie przeczesać.

Jeżeli Ziobro i Kamiński nie
odsuną się od tej sprawy jak naj-
dalej, to znaczy, że śledztwo nad-
zoruje po prostu partia. I że ma
zostać zamiecione pod dywan na
Nowogrodzkiej. !

ZIOBRO I KAMIŃSKI TROPIĄ KORUPCJĘ...
WE WŁASNYM UKŁADZIE

ZERO WIARYGODNOŚCI,
PANIE ZIOBRO

AGNIESZKA
KUBLIK 
GAZETA
WYBORCZA

Gdyby Ziobrze
zależało 

na rzetelnym
śledztwie, 

powinien się 
od afery KNF

trzymać jak najdalej

Szanowna i Droga Pani! 
Ja krótko w trzech powyższych spra-

wach. Spóźniony na pewno komentarz do
Pani decyzji, by nie posyłać synka do pierw-
szej komunii, bo Kościół jest „spisiały”. Po-
wiedziała to Pani w wywiadzie dla „Vogue
Polska”. Mamy prawo do swych przekonań,
to banał nad banały, ale co ma piernik do
wiatraka? Zgadzam się, że polska władza
rzymskokatolicka mogłaby się pisać E-PiS-
-kopat (dowcip pewnego humorysty), ale
Polska nie jest pępkiem Kościoła, już raczej
papież Franciszek. A zresztą nawet biskup
Rzymu to nie Bóg, a sprawą zupełnie osob-
ną jest wiara, że Chrystus jest w obrzędzie
komunii. Co to ma do kościelnej polityki? 

Jest w Polsce trochę mądrych księży, po-
lecam kościół warszawski św. Marcina, gdzie
żadnego alkoholu partyjnego nie czuć. Al-
bo całą archidiecezję łódzką, gdzie teraz
rządy Rysie.

Pozdrawiam całą Pani Rodzinę 
JAN TURNAU GAZETA WYBORCZA

DO PANI
PREZYDENTOWEJ
MAŁGORZATY
TRZASKOWSKIEJ

KOMUNIA, E-PIS-KOPAT,
FRANCISZEK

ANDRZEJ | RYSUJE


