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Dzisiejsi nadzorcy służb
specjalnych próbowali
wykorzystać zażyłość
z urzędnikiem 
od reprywatyzacji
w warszawskim ratuszu, 
by „wysadzić” Hannę
Gronkiewicz-Waltz. 

Jakub R. miał się im też
przydać w interesach spółki
Srebrna powiązanej z PiS
– opowiada „Wyborczej” brat
aresztowanego urzędnika.

WOJCIECH CZUCHNOWSKI,
IWONA SZPALA

Jakub R., wiceszef Biura Gospodarki
Nieruchomościami w latach 2006-13,
odpowiadał za decyzje dotyczące
zwrotów stołecznych nieruchomo-
ści. Siedzi od lutego 2017 r., prokura-
tura oskarża go o wielomilionowe ła-
pówki. Zarzuty ma też ponad 20 osób:
adwokaci, urzędnicy ratusza oraz ro-
dzice R. aresztowani wraz z synem.

Afera wybuchła po tekstach „Wy-
borczej”, gdy jesienią 2016 r. opisa-
liśmy kulisy reprywatyzacji oraz po-
wiązań między ratuszem i adwoka-
tami, który specjalizowali się w od-
zyskiwaniu nieruchomości wartych
miliony złotych. Doprowadziło to
do serii dymisji w urzędzie miasta,
a prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz straciła szansę na ko-
lejną kadencję i funkcję wiceprze-
wodniczącej PO.

Miesiąc temu poznaliśmy i od te-
go czasu weryfikujemy listy Jakuba
R. z aresztu. Ujawnia on swoje wie-
loletnie powiązania z dzisiejszymi
prominentnymi politykami PiS, któ-
rzy w tej partii uchodzą za najważ-
niejszych tępicieli korupcji.

Jakub R. pisze, że:
+ poprzez brata Marcina zna od

lat Mariusza Kamińskiego i Macieja
Wąsika, posłów PiS, którzy dzisiaj
kierują urzędem Koordynatora ds.
Służb Specjalnych; 

+ jest też znajomym Ernesta Bej-
dy, człowieka z tego samego środo-
wiska, dziś szefa CBA; 

+rodzinę R. łączyły z nimi w prze-
szłości bliskie relacje towarzyskie; 

+ gdy w latach 2006-09 Kamiński
z Wąsikiem kierowali CBA, ten dru-
gi namawiał Jakuba R., by zbierał ma-
teriały dotyczące nadużyć przy re-
prywatyzacji warszawskich kamie-
nic, gdy władzę w stolicy przejęła PO; 

+kiedy za rządów PO-PSL Wąsik
był szefem radnych PiS w Warsza-
wie, miał przekonywać Jakuba R. do
wspólnego biznesu – żeby wyszuki-
wał nieruchomości, których jeszcze
nie namierzyły kancelarie od repry-
watyzacji; 

+ informacje o takich adresach
miały płynąć do kancelarii powiąza-
nej z PiS, która z późniejszych zy-
sków z reprywatyzacji miała wspo-
magać finansowo partię; 

+ w 2016 r. po wybuchu afery i odej-
ściu Jakuba R. z ratusza nowy szef
CBA Bejda miał mu dać „szansę re-
habilitacji”.

Opisaliśmy to wszystko 6 lutego.
Kamiński nie skomentował donie-
sień Jakuba R. Jego rzecznik oświad-
czył, że „żadne znajomości nie mają
wpływu na działania służb”. 

Wąsik na portalu wPolityce.pl po-
wiedział, że „Jakuba R. znał wyłącz-
nie jako brata Marcina”, z którym stu-
diował i działał w Niezależnym Zrze-
szeniu Studentów. – Nie było moich
ani Mariusza Kamińskiego bliskich
relacji z Jakubem R. – zapewnił. Twier-
dzenia byłego urzędnika nazwał „par-
szywymi insynuacjami”.

Ustaliliśmy, że to nieprawda.

Koledzy załatwiają pracę
Jakubowi R.
Lata 1991-2017. Miejsce: Warszawa, Ja-
chranka, Powsin – puby Bururu i Ma-
soneria, siedziba NZS Uniwersytetu
Warszawskiego, mieszkania prywatne.

W rolach głównych:
+ Mariusz Kamiński, poseł i wice-

prezes PiS, były szef CBA, dziś ko-
ordynator służb specjalnych; 

+Maciej Wąsik, poseł PiS, były wi-
ceszef CBA, szef klubu radnych PiS
w Warszawie, dziś zastępca koordy-
natora służb;

+Ernest Bejda, były wiceszef CBA,
prawnik PiS, dzisiaj szef CBA;

+ Tomasz Prus, przyjaciel Wąsi-
ka, agent CBA;

+Marcin Rudnicki, archeolog z wy-
kształcenia, przyjaciel ze studiów
Wąsika i Kamińskiego, były współ-
właściciel pubu Bururu;

+ Jakub R., brat Marcina, wiceszef
Biura Gospodarki Nieruchomościa-
mi w Warszawie; 

+Alina D., matka braci Rudnickich.
Warszawski pub Bururu już nie ist-

nieje, ale gdy stolicą rządził Lech Ka-
czyński (2002-05), był modnym miej-
scem. Przesiadywali tu ludzie ze śro-
dowiska dawnego NZS Uniwersytetu
Warszawskiego: Kamiński, Wąsik, Bej-
da i Prus, bywał też Bogdan Święcz-
kowski, dzisiaj prokurator krajowy.

PiS w2002 r. zdobył stołeczny przy-
czółek, ale na władzę w kraju musiał
poczekać trzy lata. Po 2005 r. bywal-
cy Bururu zrobili kariery. Kamiński,
Wąsik i Bejda zaczęli rządzić CBA,
Święczkowski został szefem ABW. 

W pubie brata bywał też Jakub R.,
urzędnik MSZ na urlopie bezpłat-
nym, prawnik w kancelarii swojej
matki Aliny D. – To właśnie w Buru-
ru Wąsik i Kamiński przedstawili mo-

jemu bratu Marcina Bajkę, ówcze-
snego szefa Biura Gospodarki Nie-
ruchomościami. Brat szukał pracy,
Bajko obiecał ją załatwić – opowiada
„Wyborczej” Marcin Rudnicki.

W lipcu 2006 r. Jakub R. został
głównym specjalistą i p.o. wicedy-
rektora BGN, ajesienią, między pierw-
szą i drugą turą wyborów samorzą-
dowych, awansował na wicedyrekto-
ra Biura. Tworzyli z Bajką zgrany tan-
dem. Za wysokiej klasy specjalistów
od reprywatyzacji uchodzili także po
zmianie władzy w stołecznym ratu-
szu na PO iHannę Gronkiewicz-Waltz.

Bajko niczego nie podpisywał.
U prezydenta Kaczyńskiego wystarał
się o zgodę na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, podobną dostał od
obecnej prezydent. Urzędnik o takim
statusie nie może decydować o mająt-
ku publicznym, ale też nie musi skła-
dać jawnych oświadczeń majątkowych.

Bójka z niewdzięcznikiem
na weselu
Z relacji Marcina Rudnickiego wy-
nika, że załatwienie bratu posady
grupa z CBA traktowała jako rodzaj
zobowiązania: – Bejda przyszedł do
mojego brata jako wiceszefa BGN
z prośbą o pomoc z działką przy ul.
Srebrnej, gdzie PiS ma nierucho-
mość. Chodziło o jakieś przekształ-
cenia. Był rok 2009 albo 2010. Brat,
gdy już był aresztowany, powiedział
mi: „Gdybym wtedy im pomógł, to
nie byłbym dzisiaj w takiej sytuacji”.

Zanim R. odmówił Bejdzie, zapu-
kał do drzwi dyrektora BGN. – Chciał
się poradzić, co robić. Bajko odradził
mu angażowanie się w tę sprawę, „bo
jeśli coś pójdzie nie tak, to będą kło-
poty” – opowiada Marcin Rudnicki.

Ciąg dalszy nastąpił na weselu Bej-
dy wJachrance. – Jakub pobił się zWą-
sikiem. To nie była przepychanka, tyl-
ko bójka na pięści. Zostali rozdzieleni
– wspomina osoba obecna na imprezie.
Bójkę widziało kilkanaście osób. – Po-
szło o Srebrną, o to, że Kuba nie chciał
pomóc, ioto, że generalnie nie spełniał
oczekiwań Wąsika i Kamińskiego.
Wcześniej, na tym samym weselu, Ka-
miński miał oto do Kuby pretensje. Już
po tej bójce pijany Kamiński zaczepiał

żonę Kuby, całował ją po rękach, mó-
wił, że zasługuje na lepszego męża.

Zapytaliśmy Bajkę, kto poznał go
z Jakubem R. oraz o interwencję
w sprawie Srebrnej. – Nie mogę po-
twierdzić ani zaprzeczyć. Mam do-
syć skomplikowaną sytuację proce-
sową – odparł.

Po wybuchu afery reprywatyza-
cyjnej Marcin Bajko został dyscypli-
narnie zwolniony z ratusza. Nie po-
stawiono mu żadnych zarzutów, ale
dwa razy zeznawał przed komisją
ds. reprywatyzacji Patryka Jakiego.

Byliśmy jak jedna rodzina
Marcin Rudnicki skontaktował się
z nami, gdy opublikowaliśmy pierw-
szy artykuł o Jakubie R. i gdy Wąsik
odciął się od bliskiej znajomości z je-
go rodziną.

– Jeśli Maciej Wąsik umniejsza re-
lacje ze mną i z moim bratem, to kła-
mie. Znam go 30 lat, dłużej niż własną
żonę. Był świadkiem na moim ślubie,
jest ojcem chrzestnym mojej córki,
był częstym gościem w moim domu,
dobrze zna Jakuba i moich rodziców
– opowiada. – Był czas, że piliśmy co
tydzień. W prywatnych mieszkaniach,
w lokalu NZS, w knajpie nazywanej
Masonerią przy ulicy Foksal. Wąsik
i Prus bywali na większości naszych
imprez rodzinnych, jak członkowie
rodziny. Jeździliśmy razem na wa-
kacje. Niech mi spojrzy prosto w oczy
i powie, że tak nie było.

Pokazuje wspólne zdjęcie z kam-
panii prezydenckiej Lecha Wałęsy
w 1991 r. Kierował nią Jarosław Ka-
czyński, a Wąsik z Rudnickim, mło-
dzi działacze NZS, pracowali na
rzecz kandydata.

Marcin Rudnicki ma w domowym
archiwum wiele zdjęć pokazujących,
że zażyłość z Wąsikiem, Kamińskim

i Prusem trwała całe lata. Na weselu
jednego ze znajomych siedzą obok
siebie bracia Rudniccy i ich rodzice
oraz Wąsik, Kamiński i Bajko. Inne
zdjęcie: Wąsik i Prus w towarzystwie
rodziców braci Rudnickich.

– Matka prowadziła sprawę rozwo-
dową brata Wąsika, aw2006 r., gdy Bej-
da ciężko zachorował, pomagała zna-
leźć chirurga – wspomina Marcin Rud-
nicki. Mówi, że bliskie kontakty brata
zWąsikiem ustały po awanturze na we-
selu. Ale z Prusem i Bejdą trwały.

Srebrna 
– perła w koronie PiS
Spółka Srebrna, której dotyczyła in-
terwencja Bejdy u Jakuba R., ma nie-
ruchomości na Woli, niedaleko cen-
trum Warszawy. To część dawnego
majątku Fundacji Prasowej Solidar-
ności, nieudanego projektu bizne-
sowego Jarosława Kaczyńskiego i je-
go współpracowników z Porozu-
mienia Centrum.

Na początku lat 90. chcieli stwo-
rzyć dużą firmę medialną dzięki na-
cjonalizacji majątku PZPR i jej kon-
cernu prasowego RSW. Schedę dzie-
liła powołana ustawą komisja. Fun-
dacji Prasowej przypadły popołu-
dniówka „Express Wieczorny” oraz
budynki redakcji i drukarni. Gazeta
szybko upadła, ale jej majątek został
przy Fundacji, którą prowadzili lu-
dzie Kaczyńskiego.

Fundacja obdzieliła nieruchomo-
ściami kilka spółek, w tym Srebrną,
która zaczęła zarabiać na wynajmie
nieruchomości. W roli prezesów, wi-
ceprezesów i pracowników wystę-
puje późniejsza czołówka PiS: Ludwik
Dorn (wtedy jeszcze „trzeci bliźniak”),
Adam Lipiński, Wojciech Jasiński,
Przemysław Gosiewski, Marek Suski.
Gdy w 2001 r. wchodzą do Sejmu, ich
miejsca zajmują kierowcy Jarosława
Kaczyńskiego, sekretarki, zaufani asy-
stenci partyjnej centrali.

Srebrna jest powiązana kapitało-
wo z wydawcą „Gazety Polskiej Co-
dziennie”, płaci za ochronę prezesa
PiS, wynajem dwóch willi na Żolibo-
rzu sąsiadujących z domem Kaczyń-
skiego. Do spółki należy dawna sie-
dziba „Expressu” w Al. Jerozolim-
skich oraz grunt przy samej Srebrnej
z wiekowym biurowcem. Wart krocie.

Spółka chce zburzyć biurowiec,
bo przeszkadza w budowie planowa-
nego 190-metrowego wieżowca z re-
stauracją na dachu. Jest o krok od po-
zwolenia na budowę, projekt wart jest
pół miliarda. Po wyborach w 2007 r.
wokół Srebrnej robi się jednak gorą-
co, bo ekipa PO zaczyna sprawdzać
były majątek Fundacji Prasowej. 

Minister skarbu Aleksander Grad
mówi publicznie, że nieruchomości
na warszawskiej Woli, których szaco-
wana wartość to 100 mln zł, zostały
przekazane Fundacji bezprawnie, bo
bez przetargu: – Skoro złamano pra-
wo, to umowę o przekazaniu majątku
Fundacji należy uznać za nieważną.

Grad przekonuje w piśmie do
Gronkiewicz-Waltz, że powinna wy-
stąpić o zwrot nieruchomości. Gdy
ratusz pisze pozew, Jarosław Ka-
czyński i Adam Lipiński zżymają się,
że prezydent stolicy „odgrzewa sta-
re kotlety”, bo sprawa była prze-
świetlana w 2006 r. Prokuratura, pod-
legła wówczas Zbigniewowi Ziobrze,
niczego przecież nie znalazła.

Ostatecznie miasto nie zdołało od-
zyskać nieruchomości Srebrnej. We-

Towarzyski układ Wąsika i Kamińskiego

Maciej Wąsik (z prawej) i Tomasz Prus na imprezie komunijnej u rodziców braci Rudnickich w 2007 r. 
Rodzice siedzą obok Wąsika, koło Prusa – żona Marcina Rudnickiego
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Brat powiedział mi:
„Gdybym wtedy 
im pomógł, 
to nie byłbym dzisiaj 
w takiej sytuacji”


