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Nie, nie, nie! Polak 
patriota oprócz 
genu sprzeciwu 

ma jeszcze gen antyrosyjskości.
Jeżeli ktoś się bardzo upiera, 

może czytać ruskich pisarzy, byle 
nie młodszych niż Fiodor Dosto-
jewski. Z muzyków przejdzie Wła-
dimir Wysocki, a nawet Bułat Oku-
dżawa, choć zmarł raptem ćwierć 
wieku temu. Za to jak trzeba: w Pa-
ryżu.

Szpieg nr 1
Pamiętacie Mateusza Piskor-

skiego? Współpracownik Andrzeja 
Leppera, poseł Samoobrony. Obro-
nił doktorat, próbując umiejscowić 
swoją partię w polskim systemie 
politycznym. Antykapitalista, an-
tyglobalista, patriota. Przyjaźni 
się z tą częścią Europy, która chce 
deamerykanizacji kontynentu 
i współpracy Europejczyków „od 
Lizbony do Władywostoku”.

Trochę dużo jak na rządy PiS, 
które próbują rozbić Europę 
współpracującą od Lizbony po 
Warszawę.

W 2004 r. Lepper wysłał Pi-
skorskiego na Białoruś obser-
wować wybory. Lider Samoobro-
ny chciał współpracy gospodarczej 
z Białorusią, a nie sposób kręcić 
lodów z sąsiadem, jeśli chce się mu 
zmieniać meble w salonie. To raz. 
A dwa – polskie rządy przeceniają 
gotowość Białorusinów do umie-
rania za demokrację. Duża część 
narodu traktuje kontrkandydatów 
Łukaszenki do fotela prezydenta 
jak sterowane przez Zachód pa-
cynki. Łukaszenka dorobił się 
swoich Jacków Kurskich, a nada-
wana przez Polskę telewizja Biełsat 
ma charakter niszowy. 

Piskorski nie zauważył niczego 
podejrzanego. Łukaszenka wygrał, 
bo tak głosowali Białorusini. 

W lutym 2015 r. Piskorski zało-
żył partię Zmiana. Lewicową, anty-
kapitalistyczną, pacyfistyczną. Na 
zebranie założycielskie zaproszono 
przedstawicieli Noworosji. Histo-
rycznie Noworosja to zbiorcza na-
zwa ziem czarnomorskich. Partia 
Noworosja reprezentowała Rosjan 
z Donbasu, właśnie ukradzionego 
Ukrainie. 

Zmiana nie została zarejestro-
wana. W maju 2015 r. Piskorski 
został aresztowany. Bo to ruski 
szpieg, proszę państwa. Konkret-
nie: „Współpracował z rosyjskimi 
służbami wywiadowczymi, spoty-
kał się z oficerami wywiadu i po-
dejmował od nich zadania opera-
cyjne w zamian za kasę”.

Szpieg nr 2
Janusz Niedźwiecki to filozof 

z Olsztyna. Zaczynał z Januszem 
Palikotem. Gdy nie udało mu się 
wejść do rady miejskiej, przeniósł 
się na głębsze wody. Pisał i podró-
żował, „poznając mechanizmy de-
mokratycznie sprawowanej wła-
dzy”. Współpracował z Piskorskim. 
W 2015 r. znalazł się w Komitecie 
Założycielskim partii Zmiana. 

Po aresztowaniu przyjaciela 
gromadził dowody na jego nie-
winność. W 2017 r. został szefem 
European Centre for Democracy 
and Human Rights (ECDHR). Pod 
tą szumną nazwą kryje się stowa-
rzyszenie, które zajmuje się m.in. 
„budowaniem tolerancji oraz dia-
logu międzykulturowego”. Przede 
wszystkim lobbingiem na rzecz 
słabo reprezentowanego w Brukse-
li Wschodu.

W 2019 r. Niedźwiecki współ-
tworzył partię Nowa Demokracja 
TAK. Został sekretarzem general-
nym i koordynatorem. 

Jako ekspert polityczny objechał 
świat od Azerbejdżanu po Meksyk 
i Pakistan. Ukoronowaniem wizy-
ty w Kijowie był raport na temat 
neonazizmu na Ukrainie w latach 
2018–2020, który poruszył wraż-
liwszych europejskich polityków. 
Jest w nim mowa m.in. o zabój-
stwach i fizycznych atakach na 
ukraińskich dziennikarzy.

Czy raport był po myśli Jarosła-
wa Kaczyńskiego? Nie. Ale 31 maja 
2021 r. Niedźwiecki został areszto-
wany przez Agencję Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego nie za pierdze-
nie w salonie, ale za szpiegostwo na 
rzecz Rosji. 

Potraktowano 
go jak bandytę, 
narzeczoną wy-
wleczono z sa-
mochodu. Przed 
przesłuchaniem 
pozbawiono snu, 
aby wymusić 
przyznanie się  
do stawianych 
zarzutów.  
Przez 14 dni  
był odpytywany 
bez obrońcy.

Dopiero wtedy doszło do pierw-
szego widzenia z prawnikiem, 
choć domagał się go od początku. 
Przez miesiąc nie dostał ubrania na 
zmianę. Odmawiano mu widzeń, 
a nawet rozmów telefonicznych 
z najbliższymi. To ustalenia „Ra-
portu dot. działalności oraz repre-
sji politycznych wobec działacza 
na rzecz praw człowieka Janusza 
Niedźwieckiego”, przygotowanego 
przez ECDHR.

O szpiegostwie Janusza Niedź-
wieckiego Prokuratura Krajowa 
informuje tak: „Janusz N. na zle-
cenie osób działających na rzecz 
rosyjskiego wywiadu próbował 
nawiązać kontakt z polskimi oraz 
zagranicznymi politykami, w tym 
pracującymi w Parlamencie Eu-
ropejskim. Podejrzany prowa-
dził swoją działalność na terenie 
Polski, UE i innych krajów, która 
wpisywała się w rosyjskie przed-
sięwzięcia propagandowo-dezin-
formacyjne podejmowane w celu 
osłabienia pozycji RP w UE i na 
arenie międzynarodowej”.

Lobbysta
Dla porządku przypominam. 

Lob bysta to ekspert z danej dzie-
dziny wpływający na organy usta-

wodawcze i wykonaw-
cze, aby podejmowały 
decyzje zgodne z inte-
resami jego klientów. 
Lobbing to ważny 
element współczesnej 
demokracji. Podstawą 
demokracji jest kom-
promis, lobbyści gwa-
rantują, że prawodaw-
ca uwzględni wszyst-
kie, czasem sprzeczne 
interesy aktywnych 
grup społecznych.

Unia Europejska 
wprowadziła rejestr 
lobbystów, chcąc, aby 
proces podejmowania 
decyzji był jak naj-
bardziej przejrzysty. 
Niedźwiecki jest pro-

rosyjskim lobbystą akre-
dytowanym w Parlamencie 

Europejskim. 
Zadania szpiegów są inne: 

odkryć tajemnice innych krajów 
i firm tak, aby nie zorientowały się, 
że tajemnice zostały wykradzione. 
Pracując nad tym, szpiedzy starają 
się utrzymać w konspiracji charak-
ter swojej misji – podają się za inne 
osoby, komunikują się z mocodaw-
cą w ukryty sposób. 

Obie strony sporu zgadzają się, 
że Niedźwiecki jeździł za granicę, 
spotykał się z politykami różnej 
maści, krytykował polską politykę 
zagraniczną i wypowiadał się dla 
rosyjskiego portalu „Sputnik”. 

Koledzy lobbysty widzą to tak: 
– Człowiek walczący o prawa czło-
wieka sam padł ofiarą łamania 
praw człowieka. Przywołują Kon-
wencję o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności: „Każdy 
ma prawo do wolności wyrażania 
opinii. Prawo to obejmuje wol-
ność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei bez ingerencji 
władz publicznych i bez względu 
na granice państwowe”.

PiS uważa, że każde publiczne 
mówienie o łamaniu praw człowie-
ka na Ukrainie jest sprzeczne z pol-
ską racją stanu. Podkreśla, że na ja-
kieś ważne międzynarodowe forum 
Niedźwiecki zapraszał w imieniu 
przewodniczącego Dumy Państwo-
wej Rosji, który skądinąd pełnił 
tam funkcję gospodarza. Że z niego 
renegat, zawsze wpatrzony w Rosję.

Partia rządząca nie ma wątpliwo-
ści: to przestępstwo, a nie zły gust.

Marka
Ukraina ma problemy. Nie tylko 

takie, że nad granicami stoją tysią-

ce rosyjskich żołnierzy. Nie potrafi-
ła (nie chciała) przekonać zamiesz-
kujących jej ziemie Rosjan, że opła-
cają im się ukraińskie paszporty. 
Rada Najwyższa Ukrainy wybrała 
rozwiązania siłowe. Zażądała np., 
aby handel i usługi mówiły wyłącz-
nie po ukraińsku.

Błąd – komentował w „Rzeczpo-
spolitej” już rok temu Ołeksij Are-
stowycz, doradca biura prezydenta 
Wołodymyra Zełenskiego. – Po-
winniśmy zmniejszyć podatki dla 
przedsiębiorców popularyzujących 
ukraiński, ale nie narzucać nic siłą. 
Mamy miliony ludzi, dla których 
językiem ojczystym jest rosyjski. 
Wypychamy ich do tzw. rosyjskie-
go świata… Proponował zamianę 
nazwy państwa na Ukraina-Ruś, 
aby „oderwać tę markę od Mo-
skwy”. 

Miękka polityka nie znala-
zła uznania. Efekt? Od wybuchu 
wojny w 2014 r. Rosja wydała na 
spornych terenach ponad milion 
swoich paszportów. Nie licząc 
paszportów dla dwóch milionów 
ludzi z okupowanego Krymu. Pro-
rosyjska partia Za Życie prowadzi 
w sondażach (ma 20,7 proc. popar-
cia). Partia urzędującego prezyden-
ta jest czwarta.

Stu
W 2018 r. w sprawie Piskorskie-

go interweniowała Grupa Robocza 
ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań. 
16 maja 2019 r. został zwolniony 
za kaucją w wysokości 200 tys. zł, 
odpowiada z wolnej stopy, proces 
trwa. Rozprawy systematycznie 
spadają z wokandy, choćby ostatnia 
z 1 lutego 2022 r. Polsce przestało 
się spieszyć, choć na zdrowy rozum 
w narodowym interesie powinno 
być jak najszybsze dopadnięcie 
szpiega. 

Niedźwiecki siedzi w areszcie 
śledczym Warszawa-Służewiec. 
W izolatce, pod nadzorem kamer. 

Służby dziesiąty miesiąc przesłu-
chują ludzi, z którymi współpraco-
wał.

– O czyjejś winie świadczą za-
rzuty poparte dowodami. Jeśli ktoś 
na chybił trafił przesłuchuje par-
lamentarzystów, to znaczy, że jest 
to szukanie haków – uważa Piotr 
Chmielowski, szef Nowej Demo-
kracji TAK, były poseł. 

W śledztwie wszystko jest tajne 
łamane przez poufne. „Gazeta Pol-
ska” w osobie red. Piotra Nisztora 
ustaliła, że ma być przesłuchanych 
stu polityków, od Leszka Millera 
po Roberta Biedronia. 

BOŻENA DUNAT
bdunat@redakcja.nie.com.pl
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W minionym tygodniu „Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej wyraził sprzeciw wobec 
polityki Federacji Rosyjskiej, godzącej 
w prawo międzynarodowe oraz burzącej ład 
i pokój w Europie. Apelujemy do rządów 
państw NATO i Unii Europejskiej o udzie-
lenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, 
która znalazła się w obliczu wojny” – czyta-
my w przegłosowanej przez posłów uchwale. 

Przeciwko był sam jeden poseł Braun. Poseł 
Braun jest ostatnim, którego zdrowy na umy-
śle człowiek chciałby poprzeć. Ten jego sprze-
ciw dowodzi, że nikt nie jest na tyle pomylony, 
aby mylić się w stu procentach. To jest właśnie 
problem: wariaci mają niekiedy słuszność.

Media w zdawkowych komunikatach dono-
szą, że czołgi Putina stoją nad Donem. Ukra-
ińcy uczą się strzelać z karabinów samodziel-
nie wykonanych z pompek rowerowych. Na-
tomiast Anglicy dali im w prezencie rakiety. 
Z Estonii Ukraińcy dostali stare niemieckie 
armaty. Za to Niemcy podarowali Ukraińcom 
nowe kevlarowe hełmy. Wprawdzie minister 
spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow ja-
sno się wyraził, że Rosja nie zamierza zaatako-
wać Ukrainy, ale Rosjanie przecież przez 50 lat 
twierdzili, że w Katyniu Polakom w tył głowy 
strzelali Niemcy. Rosyjska wiarygodność wy-
maga czerezwyczajnej ostrożności. Putin bywa 
labilny, czyli niestabilny. Może zmienić zdanie.

Tak mniej więcej wygląda półprawda.

Ćwiczenia drugiej półprawdy
W roku 2021 Rosja 3 razy stanęła w obliczu 

wojny ze strony Ukrainy i państw NATO. 
W lipcu ogromne manewry NATO i Ukrainy 
odbyły się na Morzu Czarnym. 5 tysięcy żoł-
nierzy trzydziestu dwóch narodów w sile trzy-
dziestu dwóch okrętów, czterdziestu samolo-
tów symulowało atak na Rosję w ramach „Sea 
Breeze 21”, największych ćwiczeń tego typu 
w historii, jak utrzymuje NATO.

Spreparowane SMS-y, niezgodne 
z prawem zasysanie przez służby 
archiwalnych treści, fałszowanie toż-
samości nadawców komunikatów 
i wykorzystywanie sfabrykowanych 
materiałów w kampanii wyborczej – 
to lista grzechów, za które powinien 
beknąć Kaczyński. Ale nie beknie, 
dopóki PiS sprawuje swoją misję 
z woli 30 procent narodu.

Gdy okazało się, że Krzysztof Brejza w cza-
sie kampanii wyborczej był szpiegowany za 
pomocą Pegasusa, media publiczne po raz ko-
lejny dowiodły, jak pojmują swą misję. 

Oto Tvp.info pod batutą Samuela Pereiry 
natychmiast przypomniało publice, że w ino-
wrocławskim ratuszu działał kierowany przez 
Brejzę wydział nienawiści, żadnej nagonki na 
niego podczas kampanii nie było, a telewizja 
jedynie spełniała swój obowiązek, informując 
o kulisach śledztwa prowadzonego przez Pro-
kuraturę Okręgową w Gdańsku, a dotyczącego 
afery fakturowej. 

Portal wyparł się przy tym kontaktów z Pe-
gasusem, publikując oświadczenie następują-
cej treści: „Opieraliśmy się na materiałach 
ze śledztwa, do których dotarliśmy”. 

Wypierając się Pegasusa, Pereira albo mija 
się z prawdą, albo mocodawcy polskiego pa-
trioty o niepolskim nazwisku nie uświadomi-
li, z kim tańczy.

•••
Problem w tym, że śledztwo w sprawie afery 

fakturowej, polegającej na defraudacji samo-
rządowych pieniędzy poprzez wystawianie lip-
nych faktur przez pracowników urzędu miasta 
w Inowrocławiu, wszczęto w 2017 r. A w cztery-
stu materiałach dotyczących Krzysztofa Brej-
zy i wydziału nienawiści w inowrocławskim 
ratuszu opublikowanych przez telewizję pu-
bliczną i jej agendy w 2019 r. roi się od cytatów 
pochodzących z lat wcześniejszych. W kluczo-
wej publikacji „Nie wdawać się w dyskusję. 
Klepać komentarze. Instrukcje Brejzy dla wy-
działu nienawiści”, który ukazał się na łamach 
portalu Tvp.info 48 dni przed wyborami i był 
potem wielokrotnie wałkowany na antenach 
wszystkich serwisów telewizji publicznej, Pe-
reira pisze (zachowujemy oryginalną pisow-
nię): „Krzysztof Brejza osobiście kieruje 
akcją [hejtu] w internecie, starannie instru-

Kraju ogromny,  
ty lepiej nie wstawaj, 
tylko leż spokojnie.

Czy wolno gadać z urzędnikami Putina? Lubić Rosjan? 
Wychwalać rosyjskich pisarzy czy pieśniarzy?

SzpiedzySzpiedzy
tacy jak mytacy jak my


