
nej propozycji Chrzanowskiego – Komisja Nadzoru Finansowe-
go wpisała bank Czarneckiego na „listę ostrzeżeń publicznych”. 
Powodem nie było jednak zagrożenie dla depozytów, lecz sprze-
dawanie klientom toksycznych instrumentów finansowych.

SKOK NA CAŁOŚĆ
Jeśli przejmowanie przez PiS polskich instytucji finansowych 
nie zostanie zatrzymane, to na koniec tego procesu każdy polski 
bank stanie się podobny do SKOK-ów. Obojętnie, czy bank bę-
dzie się nazywał PKO BP, Pekao SA, Alior, czy też jakoś inaczej, 
będzie tak samo kontrolowany przez PiS, a z naszych depozytów 
będziemy płacić haracz na polityków tej partii, na PiS-owskie 
imprezy i PiS-owskie media.

Teoretycznie rzecz biorąc, nasze pieniądze w takich bankach 
będą tak samo bezpieczne, jak objęte gwarancjami Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego depozyty w SKOK-u Wołomin.

Jest jednak poważna różnica skali. W aferze SKOK-ów pań-
stwo na ratowanie prywatnych depozytów wydało cztery miliar-
dy złotych (w tym dwa miliardy kosztował sam SKOK Wołomin). 
W niszczonych przez PiS bankach Czarneckiego jest blisko 70 
miliardów złotych depozytów prywatnych. Ich akcje lecą w dół 
na giełdzie, a wśród klientów zapanowała panika. Żaden fundusz 
gwarancyjny takich strat nie pokryje. Jeśli „lex Czarnecki” zo-
stanie rozciągnięte na wszystkie polskie banki, żaden bankowy 
depozyt Polaków nie będzie bezpieczny.

Na razie Kaczyński i Morawiecki próbują zdusić aferę KNF 
w zarodku. PiS-owskie medialne „szumidła” (tak Chrzanowski 
nazwał urządzenia zagłuszające w swoim gabinecie), czyli tele-
wizja Kurskiego, media Rydzyka, czasopisma Karnowskich, Sa-
kowicza i Lisickiego, najpierw udawały, że żadnej afery nie ma, 
a teraz próbują ją przedstawić w konwencji propagandy bolsze-
wickiej – jako perfidny atak złych prywaciarzy na dobry ludo-
wy rząd.

PiS nie zgadza się na powołanie sejmowej komisji śledczej 
(Kaczyński zawsze uważał komisję rywinowską za „błąd Lesz-
ka Millera”, którego sam nie zamierza powtarzać). Rzeczniczka 
partii odrzuciła nawet żądanie opozycji, aby zwołać w tej spra-
wie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Rozpoczęło się jednak 
„wyrzucanie z sań” niepotrzebnego balastu, by opóźnić pościg 
wilczej watahy za „dobrozmianowcami”. PiS poświęciło Mar-
ka Chrzanowskiego, a jak twierdzą nasi informatorzy, może się 
zdecydować na podobny krok wobec Adama Glapińskiego. Ten 
na razie publicznie zapowiedział, że nie zamierza podawać się 
do dymisji.

Jest już oczywiste, że afera KNF nie dotyczy pojedynczych 
ludzi PiS, ale całych rządów tej partii. Nie jest „błędem przy 
pracy”, ale samą istotą ustrojowego projektu Jarosława Kaczyń-
skiego. Po ewentualnym kolejnym wyborczym zwycięstwie Po-
laków nie będzie już chronić przed jego władzą żadna instytucja 
czy prawo. Zaś wszelka znacząca prywatna własność znajdzie się 
pod kontrolą oligarchów wyłonionych przez PiS.   N 
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