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dług naszych źródeł to właśnie ten
konflikt skłonił dawnych kolegów do
szukania pomocy u Jakuba R.

W 2014 r. Srebrna spiera się z inną
firmą o podziemny garaż pod swoimi
nieruchomościami. Srebrna baryka-
duje wjazd, a rywale – wyjazd. W in-
ternecie krąży do dziś nagranie, które
pokazuje, jak przedstawiciele obu firm
szarpią się przy bramie. Po jednej stro-
nie zwykły portier, po drugiej – sam Er-
nest Bejda, wtedy prawnik PiS, i Piotr
Pogonowski, były dyrektor gabinetu
szefa CBA, wspierani przez ekipę
w drelichach. Wygrywa Srebrna.

CBA chce pomocy 
od Jakuba R.
W 2016 r. stowarzyszenie Miasto Jest
Nasze opublikowało mapę dzikiej re-
prywatyzacji stworzoną m.in. na pod-
stawie tekstów „Wyborczej”. Była to
siatka powiązań między politykami
i biznesem, która zbiegała się nad gło-
wą Gronkiewicz-Waltz. 

Marcin Rudnicki: – Pojawiło się na-
zwisko mojego brata irodziców. Jakub
poprosił mnie, żebym się skontakto-
wał z Wąsikiem, już wtedy zastępcą
koordynatora służb. Powiedział, że
chce współpracować i „da im na tale-
rzu to, co będą chcieli”. Zadzwoniłem
do Wąsika. Ustaliliśmy, że z bratem
spotka się Tomek Prus, u mnie w do-
mu, w Powsinie. Było nas trzech, Prus
przyszedł jako agent CBA, ale atmos-
fera była towarzyska i luźna. Żadnych
protokołów i formalności. Wyglądało
na to, że się dogadają, ustalili, iż będą
mieli z Jakuba pożytek i dzięki niemu
„wysadzą Gronkiewicz-Waltz”.

– Potem spotykali się już tylko we
dwóch, nie wiem gdzie, od maja do
września 2016 r. Brat mi mówił o tych
spotkaniach, rozmawialiśmy na spa-
cerach, bo bał się podsłuchów – opo-
wiada Marcin Rudnicki. – Przed aresz-
towaniem powiedział mi, że „oni” nie
są zadowoleni, bo „nie może im dać
tego, co chcą”. Chcieli informacji
o udziale Gronkiewicz-Waltz i poli-
tyków PO w mafii reprywatyzacyj-
nej. Zależało im, żeby były jakieś ko-
perty z pieniędzmi, tajne spotkania...
On czegoś takiego nie miał. Mówił im,
że może opowiedzieć o mechani-
zmach i poszczególnych sprawach,
ale to było za mało.

Matkę zmiękczyć
w areszcie
Marcin Rudnicki miał jeszcze jeden
powód, by opowiedzieć nam tę hi-
storię. Chodzi o matkę, prawniczkę
Alinę D., rok temu aresztowaną
pod zarzutami udziału w korupcyj-
nym procederze Jakuba R.

Dobiega osiemdziesiątki, dwa lata
temu przeszła operację związaną zno-
wotworem. Wobec osób w tym wie-
ku, które nie popełniły poważnych
zbrodni, sądy rzadko stosują areszt.

Marcin Rudnicki przekazał nam
wniosek Aliny D. do sądu o wypusz-
czenie na wolność. Kobieta pisze, że
przez dziewięć miesięcy ani razu nie
została przesłuchana, a do 13 wrze-
śnia 2017 r. siedziała w piwnicznej ce-
li dla niebezpiecznych przestępców:

„Pierwsze dwa miesiące spędzi-
łam wtzw. dołku wbrudzie ismrodzie,
gdzie podpity funkcjonariusz, poda-
jąc mi leki, odezwał się: »Żryj szybciej,
bo cię zakuję do tyłu na całą noc«. Po-
tem osadzono mnie w celi z piwnicz-
nym okienkiem z monitoringiem. Naj-
dłuższy pobyt tam powinien trwać

cztery miesiące. Siedziałam prawie
osiem. Okno od celi dzieli parapet dłu-
gości 70 cm na wysokości 170 cm od
ziemi, ogrodzony kratą od sufitu do
podłogi, co ogranicza możliwości się-
gnięcia do okna w celu otwarcia-za-
mknięcia. Cała cela ma 7 m kw., stoli-
ki i dwa stołki przymocowane do pod-
łogi, umywalkę, miskę klozetową idwa
piętrowe łóżka. Przed drzwiami stoi
[nieczytelne], przez którą podaje się
jedzenie. Otwierana tylko do wyjścia.
Nie byłam w stanie wchodzić po dra-

bince na prycze, więc było mi duszno,
sypał się pył z materaca sąsiadki, w le-
cie nie mogłam spać”.

Alina D. cytuje informację proku-
ratury, że siedzi w takich warunkach
ze względu na „bezpieczeństwo osa-
dzonej w ramach oddziaływań presu-
icydalnych” (by zapobiec samobój-
stwu). Celę z dziennym światłem do-
stała dopiero jesienią 2017 r. Wcześniej
żali się, że traci wzrok, ma depresję:

„Po prawie ośmiu miesiącach pro-
kurator zorientował się, że mogą do-

prowadzić mnie do grobu i przenie-
siono mnie do celi z normalnym
oknem i sprzęty są ruchome. Nato-
miast podjęto wobec mnie inną me-
todę maltretowania: codziennie mo-
je rzeczy są kontrolowane, łóżko de-
molowane, a rzeczy osobiste wyrzu-
cane z toreb. Funkcjonariusze taki
rozkaz mają wyłącznie w odniesie-
niu do mojej celi”.

Alina D. pisze też, że dotąd nie mia-
ła badań kontrolnych, choć powinna
sprawdzać stan zdrowia co pół roku.

– To jest typowy areszt wydo-
bywczy. Chodzi o to, by złamać mo-
jego brata i matkę. Robią to ludzie,
którzy udawali przyjaźń, gościli
w naszym domu i sami próbowali
wykorzystać pozycję brata. Musia-
łem opowiedzieć o ich hipokryzji
– mówi nam Marcin Rudnicki.

Jakub R. chce zeznawać przed
komisją ds. reprywatyzacji, ale kie-
rujący nią wiceminister sprawie-
dliwości Patryk Jaki dotąd go nie
wezwał. !

WAR SZA WA
7 mar ca 2018 r., 12:00 – 18:00

Ra dis son Blu Cen trum  Ho tel 
(ul. Grzy bow ska 24)

16.30 – se mi na rium 
„ZA SA DY DIE TY 

ŚRÓ DZIEM NO MOR SKIEJ”

po pro wa dzi Prof. Pie tro Mi gliac cio, PhD 

in fo: Ita lian Tra de Agen cy
tel. 22 6280243, var sa via@ice.it

— ITA L IAN TRA DE  AGEN CY— 
za pra sza na

War szta ty 

A ta ste of Ita ly
Spot ka nia han dlo we 
z 31 pro du cen ta mi 

ar ty ku łów spo żyw czych 
z Włoch.

REKLAMA 33759574

Zebrane przez nas relacje wyma-
gają zadania pytań Kamińskie-
mu, Wąsikowi i Bejdzie. Zrobili-
śmy tak przed publikacją
poprzedniego tekstu. Odpowie-
dzi nie dostaliśmy do dzisiaj, nato-
miast dzień po wysłaniu pytań na
prorządowym portalu wPolityce.pl
ukazał się materiał o artykule, który
ma wydrukować „Wyborcza”. Wypo-
wiadał się w nim Stanisław Żaryn,
rzecznik Kamińskiego i były dzienni-
karz portalu braci Karnowskich.

Dlatego teraz pytań nie wysłali-
śmy, zadajemy je na łamach:

+W jakiej sprawie i w jakim cha-
rakterze Ernest Bejda kontaktował
się z Jakubem R. jako szefem BGN
w 2009 r.?

+Co było powodem bójki pomię-
dzy Maciejem Wąsikiem i Jakubem R.
na weselu Ernesta Bejdy?

+Czy nieprotokołowana rozmo-
wa pomiędzy agentem CBA Toma-
szem Prusem a Jakubem R. mieści
się w normalnym trybie działania
CBA? Czy jest z niej jakaś notatka?

Odpowiedzi opublikujemy nie-
zwłocznie po ich otrzymaniu. !

CZEKAMY 
na odpowiedź
służb

Chrzest córki Marcina Rudnickiego. Z lewej z dzieckiem na ręku Jakub R., z tyłu Maciej Wąsik
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