Jak hartowała się stal
- myśli nieuczesane Bogdana Święczkowskiego

Motto:
„Krytyczne wypowiedzi emerytów prokuratorskich czy prokuratorów,
którzy działają w instytucjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach,
na temat ewentualnych patologii w wymiarze sprawiedliwości,
czy w organach ścigania należy uznać za działalność pro publico bono,
działalność prospołeczną i nie można z tego powodu, w moim
przekonaniu, wytaczać im jakichkolwiek postępowań służbowych,
czy dyscyplinarnych, ponieważ można odnieść wrażenie, że ktoś
próbuje zamknąć takim osobom usta.”
Bogdan Święczkowski – wypowiedź dla „Naszego Dziennika” w dniu 24 grudnia 2012r.
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/19042,zamykanie-ust-prokuratorom.html

Wstęp
Lubimy wiedzieć więcej o ludziach z pierwszych stron gazet. Taką mamy naturę.
Przeglądamy internetowe serwisy plotkarskie, czytamy biografie, słuchamy, co mówią na
dany temat. Często interesujemy się ich życiem, działaniami czy poglądami tylko i wyłącznie
z wrodzonego wścibstwa, ale czasem także dlatego, iż chcemy poznać, co ukształtowało tych
ludzi. Dlaczego zapisali się, pozytywnie bądź negatywnie, w naszej pamięci, życiu czy
historii. Jakie idee legły u podstaw ich zachowań. My, prokuratorzy ze Stowarzyszenia
Prokuratorów Lex Super Omnia oczywiście jesteśmy dokładnie tacy sami. Zastanawiamy się
jacy są ludzie decydujący obecnie o tym, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości w Polsce,
a prokuratura w szczególności. Ludzie mający faktyczny wpływ nie tylko na nasze życie
zawodowe, ale mający gwarantować przede wszystkim przestrzeganie praw i wolności Polek
i Polaków. Takim człowiekiem w polskiej prokuraturze powinien być niewątpliwie
Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. A jaki jest naprawdę? Do szukania odpowiedzi
na to pytanie pchnął nas on sam, pozywając w imieniu Prokuratury Krajowej prezes naszego
Stowarzyszenia Katarzynę Kwiatkowską o naruszenie dóbr osobistych prokuratury w
związku jej z krytycznymi wypowiedziami na temat funkcjonowania tej instytucji.
Zastanawialiśmy się, czy Pan Prokurator Krajowy jest, tak jak lubi się kreować w
mediach, pogromcą przestępców, śledczym, który „jak się dorwie do mięsa to musi je
rozerwać na strzępy”, żelazną ręką trzymającym prokuraturę, czy też bardziej politykiem o
poglądach „narodowo – prawicowych”, kryjącym się jedynie za zasłoną prokuratorskiego
urzędu, a tak naprawdę na spotkaniach przemawiającym frazesami prawie jak z czerwonych
książeczek
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politycznych pół-kretynami albo ludźmi spod budki z piwem.
Próbowaliśmy dociec, co się stało, że osoba, która przed rokiem 2016 wypowiadała
się jako obrońca wolności słowa, prawa do krytyki instytucji publicznych, niezawisłości
sędziowskiej i postrzegająca każde naruszenie w tym zakresie jako wprowadzanie standardów
białoruskich, dzisiaj osobiście lub rękoma swoich rzeczników dyscyplinarnych ściga
prokuratorów za najmniejszą krytykę sytuacji w prokuraturze lub wypowiedzi w obronie
praworządności? Jak to się dzieje, że sędziowie czy prokuratorzy są ścigani karnie za
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podejmowane przez nich decyzje merytoryczne, przenoszeni z dnia na dzień, bez ich zgody
do pracy o kilkaset kilometrów od domu?
Odpowiedź znaleźliśmy w słowach. Cóż bowiem lepiej charakteryzuje człowieka niż
głoszone przez niego opinie, stanowiska, osądy czy diagnozy. Udało nam się dotrzeć do
zapisów wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego prezentowanych przy okazji różnego
rodzaju spotkań publicznych bądź wywiadów dla mediów. Z nich wyłania się obraz
człowieka – tytułowy proces hartowania się stali. Trzeba przyznać, że zbieżność tytułu z
czołową powieścią radzieckiego socrealizmu nie jest przypadkowa. Ze słów obecnego
Prokuratora Krajowego, a wkrótce jak donoszą media, kandydata partii Zbigniewa Ziobry na
sędziego Trybunału Konstytucyjnego (przecież kadry są najważniejsze), wyłania się podobnie
jak w przypadku Pawki Korczagina proces uzyskiwania swoistej „świadomości klasowej” i
walki o swoją wizję prokuratury. Wizję, w której tak często wytykane upolitycznienie
prokuratury, ręczne sterowanie, jej słabość i brak determinacji w ściganiu przestępstw, w
szczególności popełnianych przez rządzących okazały się nie diagnozą lecz programem na
przyszłość.
My oceny wypowiedzi Bogdana Świeczkowskiego nie będziemy dokonywać.
Pozostawimy to Sądowi w toczącym się postępowaniu o ochronę dóbr osobistych oraz
Państwu – Naszym Szanownym Czytelnikom. Sami oceńcie, jak hartowała się stal. Życzymy
interesującej lektury, choć zdajemy sobie sprawę, że nie będzie ona ani łatwa ani przyjemna.
Niniejsze opracowanie powstało, jak wspomniano powyżej, jako zbiór mający służyć
za dowód w postępowaniu sądowym z powództwa Prokuratury Krajowej przeciwko
prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej. Przy jego przygotowaniu pracowało wiele osób.
Staraliśmy się maksymalnie dokładnie przytoczyć wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego,
choć oczywiście sam wybór cytatów ma charakter autorski i zapewne sprawia wrażenie
„myśli nieuczesanych”. Zdajemy sobie z tego sprawę, niemniej jednak mamy przekonanie, że
właściwie charakteryzują one obecnego Prokuratora Krajowego, a niedługo już, być może
sędziego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, stojącego w jednym szeregu z
Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem. Pozwoliliśmy sobie jedynie na uwagi
porządkujące zawarte w nawiasach kwadratowych oraz wytłuszczenie pytań kierowanych
przez dziennikarzy tam, gdzie były one zawarte w materiale.
Przy każdej z wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego wskazano na jej źródło podając
odnośnik do odpowiedniej strony w sieci internet. Miłośnicy Jacka Kaczmarskiego pewnie
wiedzą, że słowa mają jeszcze jedną cechę – potrafią palić. Przygotowując niniejszy materiał
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do publikacji, już po przedłożeniu go Sądowi, zauważyliśmy, iż dostęp do wielu z materiałów
został zablokowany. Dlaczego właśnie teraz, z jakiego powodu? Czy ktoś wstydził się
wypowiadanych przez siebie słów? Tak bardzo te słowa paliły? Trudno dociec. My
oczywiście dysponujemy wszystkimi publikowanymi materiałami. Tak na wszelki wypadek.

Zarząd
Stowarzyszenia Prokuratorów
Lex Super Omnia

© Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
W tytule publikacji wykorzystano nawiązanie do powieści Nikołaja Ostrowskiego „Jak
hartowała się stal”
Projekt okładki oparty na fotografii opublikowanej przez portal: swidnica24.pl
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Dla poszczególnych wypowiedzi podano odpowiednio ich godziny, minuty i sekundy w
materiale.

4.50 „Wszyscy byliśmy przeciwni, jeszcze w latach 2006 – 2007. Tylko jedna osoba chciała,
żeby Polska miała strefę w prowincji w Afganistanie, bo wtedy mógłby brylować na salonach.
A jak Państwo myślicie, kto to był.
[Głos z sali: Sikorski]
No widzicie, jak powiedziałem brylować na salonach to od razu Państwo zorientowaliście się
o kogo chodzi. No cóż ja ministra Sikorskiego poznałem prywatnie tak że zgadzam się z oceną
niektórych dziennikarzy, którzy nazywają go, używając słowa na B, kończące się na C, a w
środku jest w litera U.
[Głos z Sali: Buc]
Także Szanowni Państwo, cóż ja tego nie powiedziałem, Szanowni Państwo niestety, no
niestety (…)”
5.52 „Niestety, niestety. Ja bardzo negatywnie oceniam politykę zagraniczną prowadzoną
przez Radosława Sikorskiego i nie ukrywam, że rekomendacje służb specjalnych, jeżeli chodzi
o pana Radosława Sikorskiego w tamtym czasie nie były takie, które pozwalałyby mu pełnić
wysokie funkcje państwowe, ale widocznie teraz są inne rekomendacje, a poglądy i
przekonania się zmieniają.”
11.24 „Nie możemy powtórzyć błędów 2005 roku, musimy być przygotowani, Szanowni
Państwo, zarówno, jeśli chodzi o pakiety ustaw, jeżeli chodzi o osoby, żeby po przejęciu
władzy szybko przeprowadzić tą modernizację. Bo błędem lat 2005 - 2006, jest w moim
przekonaniu, jest to, że zbyt wiele wzięliśmy na swoje barki, nie mając odpowiednich sił i
środków. I to doprowadziło do przesilenia. Gdybyśmy po prostu mieli więcej osób
przygotowanych na przykład do tego, żeby funkcjonować w służbach specjalnych, w
administracji publicznej, w sferze gospodarki szeroko pojętej, tak, mieć gotowe pakiety ustaw,
to nie musielibyśmy tego robić, nie musiało by być koalicji z Samoobroną i tak dalej, i tak
dalej. I tego nie można powtórzyć i mi się wydaje, o ile spotykam się z Panem Prezesem
Jarosławem Kaczyńskim, to on to rozumie, uważa, że właśnie, że takich rzeczy nie powinno
się zdarzyć i z tego co wiem te zespoły pracy państwowej, którymi kierował kiedyś świętej
pamięci Gosiewski Przemek, to bardzo mocno pracują i myślę, że sytuacja z 2005 r. się nie
powtórzy, jeżeli będzie, nastąpi zmiana. Poza tym widzę bardzo dużą zmianę Szanowni
Państwo, jeżeli chodzi o osoby popierające szeroko pojętą prawicę dlatego, że ja jeżdżę po
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całej Polsce, w zasadzie spotykając się z wieloma Klubami Gazety Polskiej, bo jak gdyby tutaj
się też realizuję, ale nie tylko. Także wykładam w Toruniu u Ojca Dyrektora, czy występuję też
w tych mediach i muszę Państwu powiedzieć, że dużo ludzi młodych zaczyna z nami
współpracować, zaczyna widzieć, że byli omamiani. Bo tak naprawdę Szanowni Państwo, to
nasze spotkanie powinno być, przedmiotem naszego spotkania powinno być jak nie ulegać
dezinformacji, manipulacji poprzez media i środki masowego przekazu szeroko pojęte.
Dlatego, że w moim najgłębszym przekonaniu obecnie partia rządząca wykorzystuje klasyczne
metody służb specjalnych do dezinformacji i manipulacji. Znaczy, nie dziwię się temu, bo już
sami wiemy, że Platforma Obywatelska powstała z inicjatywy służb specjalnych i myślę, że
korzystają także z doradztwa tych służb specjalnych”.
Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 2/8
https://www.youtube.com/watch?v=lQd6iLf9AdY

[Początkowa wypowiedź nieczytelna.]
0.15 „w moim przekonaniu pan Donald Tusk zarządza Rzeczpospolitą, ale nie rządzi
Rzeczpospolitą. Dlatego, że są pewne grupy w moim przekonaniu, gospodarczo, powiedzmy
sobie finansowe, które wspomagają w procesach decyzyjnych premiera RP obecnego i nie
sądzę, żeby te wszystkie decyzje, związane np. z prywatyzacją Lotosu to były jego autorskie
decyzje.”
1.28 „Ja wręcz ich zachęcam, żeby nagrywali; Ja powtarzam, za te 3 lata ciągania mnie,
Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego po sądach i prokuraturach, ja mówię to
całkowicie poważnie i całkowicie dosadnie, w momencie w którym uda mi się powrócić na
stanowisko szefa ABW lub wrócę do prokuratury, przeprowadzimy bardzo dokładne badania
tego co mi robili i proszę mi wierzyć wiele z tych spraw zakończy się dla nich wyrokami
skazującymi, w moim najgłębszym przekonaniu, oczywiście zgodnie z prawem. Ci, którzy mnie
znają i znają otoczenie, w którym ja funkcjonuję wiedzą, że my jesteśmy prokuratorami, którzy
jak już się dorwią do mięsa, to muszą je rozerwać na strzępy. Także Szanowni Państwo,
zresztą te osoby już wiedzą o tym i przecież dlaczego takie się zaczyna rozgrywanie PiSu, taką
się dezinformację w mediach pokazuje, no bo ci ludzie się potwornie boją. Szanowni Państwo,
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oni do przełomu zeszłego roku myśleli, że będą rządzić 8 lat. Że będą mieć czas, żeby jeszcze
jakieś tam swoje powiedzmy sobie, różnego rodzaju działania będą mogli głęboko schować
pod różnymi warstwami piachu. A nagle się okazuje, że być może zmiana władzy nastąpi na
jesień. I że te wszystkie ich, że tak powiem działania, zostaną ocenione we właściwym czasie
przez właściwe osoby. Dlatego np. rzutem na taśmę chcą uchwalić, dzisiaj czytałem w
Rzeczpospolitej, ustawę o Krajowej Radzie Prokuratorów. No po co to jest robione, żebyśmy
w przypadku powrotu do władzy nie mogli wrócić do prokuratury. I oni mówią, że
prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobro była upolityczniona. Tylko, że za czasów Zbigniewa
Ziobro o awansach decydował Prokurator Krajowy i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
A w chwili obecnej o tym, czy ktoś zostanie prokuratorem albo awansuje, decyduje Krajowa
Rada Prokuratorów w skład której wchodzi 4 posłów, oczywiście tam nie ma nikogo z PiS,
dwóch senatorów, Szanowni Państwo, i przedstawiciele prezydenta. I to nie jest polityczne
ciało? To ja nie wiem, co to znaczy. Oprócz tego wchodzą też prokuratorzy, ale też politycy.
To może zróbmy tak, że będą sami politycy wchodzili. Będziemy wiedzieć. Szanowni Państwo,
to są rzuty na taśmę, żeby tak zmienić prawo, żebyśmy nic nie mogli zrobić. Przecież na
jesieni wchodzi nowelizacja ustawy o NIK, jedynej jeszcze w zasadzie instytucji, która nie
została dotknięta działaniami obecnego rządu. Na jesień wchodzi nowelizacja i znowu
zrobiono z NIK jak z prokuraturą, czyli będą kadencyjne stanowiska itd., itd., Czyli co,
obsadzić swoimi ludźmi na jesień, żeby mieć zapewnione kolejne lata spokoju. Dlaczego,
Szanowni Państwo, uchwalono ustawę, żeby bilingi i BTSy, Szanowni Państwo, tak zwane,
można żądać tylko do dwa lata wstecz. Pamiętam, jak Zbigniew Ziobro mówił – 20 lat.
Później powiedział 10, Później powiedział 5. Nie 2. No bo Szanowni Państwo, jak będziemy
chcieli skorzystać z tych dowodów, no to tylko za 2 ostatnie lata. Czyli nie będziemy mogli
wrócić do 2008r., do 2009r. tylko będziemy się mogli zajmować 2010 i 2011.”
[Wypowiedź o dzieleniu Ślązaków]
6.15 „To my na Śląsku jako PiS… ja jestem bezpartyjny, ale jestem w klubie PIS.”
8.28 „Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie sytuacje za rządów PiSu kiedy minister, szef
kancelarii premiera zadzwoniłby do prezesa PAPu i powiedziałby słuchaj, nie zadawajcie
pytań takich a takich. Jakby tak wyszło to nie nazywaliby nas Securitate, ale powiedzieliby, że
to jest Polpot, tak faszyzm, Szanowni Państwo. A tu się to dzieje i przechodzi bez echa. Ot
zdarzyło się. (…) wypowiedzi – Z kim wy k… w garniturach. Tak. Pozwala sobie na takie
wypowiedzi. Czyli wobec ludzi związanych z prawicą można robić wszystko i to jest cool, tak,
a wobec rządzącej partii nie można robić nic, Szanowni Państwo. No to jest klasyczne
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powiedzenie Kalego z W pustyni i w puszczy. Jak Kali ukraść krowę to dobrze, jak Kalemu
ukraść krowę to źle.”
[Wypowiedź dotycząca sporu sądowego między Romanem Giertychem a Jarosławem
Kaczyńskim.]
11.48 „Ale ja nie chcę ludzi obrażać wie pan personalnie, bo to nie ma sensu oczywiście w
działalności publicznej, ja nie chcę być właśnie takim człowiekiem jak pan Niesiołowski, który
tylko używa inwektyw, natomiast nie ukrywam Szanowni Państwo, że niekiedy jak widzę pana
Niesiołowskiego czy Kuca, to autentycznie jak widzę w telewizji, to wtedy myślę sobie, że
powinien ktoś wstać i powiedzieć – A zamilcz żeż wreszcie ty stary …No już siedź cicho, miej
tą kasę za tego marszałka, za tego senatora, bierz tą kasę, ale już zamilcz na zawsze. No ale
niestety dużo mówią, mówią kłamstwa, nieprawdziwe rzeczy. Niekiedy ręce opadają. No
Szanowni Państwo ja od czasu do czasu pozywam, toczę spory m. in. z panem Czumą się
sądzę, natomiast przecież nie można poświęcać całego czasu i aktywności życiowej na
procesy z kłamcami.”
Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 4/8
https://www.youtube.com/watch?v=swr2fD1lw_4

1.23 „Szanowni Państwo, ja nie jestem szczególnie dobrze wychowany, jak ktoś mnie obrazi
to nawet w mordę może dostać. Ja nie jestem dobrze wychowany według obecnych norm, ja
jestem wychowany według norm przedwojennych. Tak mogę powiedzieć. Kodeks Boziewicza,
czyli jak ktoś kogoś obraża to spoliczkować go delikatnie, a jak ja spoliczkuję go tą ręką…”
2.19 „Na przykład czytam Gazetę Wyborczą. Szanowni Państwo. Wiecie dlaczego? Żeby
poznać wroga. Tylko nie kupuję, bo mi żal pieniędzy, powiedziałem, że nie będę płacił, ale
czytam. Bo kupować nie polecam oczywiście”.
[Bogdan Święczkowski przypomina sprawę Janusza Kaczmarka i swój negatywny
pogląd co do jego osoby, jego wprowadzenia do środowiska, na salony, kłamstwach
których się dopuszczał. W tym kontekście mówi o oczyszczaniu własnego środowiska i
tego, że mogli, ze względów politycznych, zamieść sprawę Leppera i Kaczmarka pod
dywan.]
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9.27 „Tylko każdy z nas pewnie, ja sobie takie pytanie zadałem, czy jeżeli, przepraszam
powiem wulgarnie, ale tak muszę powiedzieć, jeżeli raz się skurwię to czy później już będę
dalej uczciwym człowiekiem, czy nie będę uczciwym człowiekiem? (…) ja wychodzę z
założenia, że nie można ani razu. (..) Ale taki był dylemat, taki był dylemat. Czy zejść na tą
drogę, powiedzmy sobie, jak to nazwać, szarą, czy cały czas być człowiekiem uczciwym i rano
się budzić i patrzeć sobie w twarz. Ja uważam, że zrobiliśmy dobrze, że postąpiliśmy słusznie i
postąpiliśmy tak jak nas nauczono i możemy dalej jak gdyby patrzeć na Państwa pewni tego,
że jesteśmy uczciwymi ludźmi. Oczywiście można było zrobić inaczej, ale bylibyśmy tacy sami
jak oni, jak ci którzy obecnie rządzą. A ja takim człowiekiem nie chciałbym być.”
Co jest ważne dla pracownika służb specjalnych: patriotyzm czy lojalność wobec władzy
czy sojusznika?
10.23 „Znaczy Szanowna Pani, kiedy ja byłem Szefem ABW, bo teraz to nie wiem, ale
oczywiście najważniejszy jest patriotyzm, bo nie ślubuje Szefowi ABW, nie premierowi się
ślubuje, tylko ślubuje się Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, w chwili obecnej w służbach
specjalnych, także w ABW jest wielu uczciwych, patriotycznie nastawionych ludzi, którzy
widzą wiele patologii, które się tam dzieją, które może nie są przestępstwami, ale są
patologiami i oni oczywiście informują nas o tym. To nie jest tak, że my nie wiemy co się tam
dzieje w tych służbach. Wiemy, oczywiście nie możemy tego w tej chwili wykorzystać, ale
naprawdę wiedza jest dosyć powszechna, ona jest niekiedy porażająca, jak to mówi się
niekiedy, ale bardzo ciekawa i na pewno przydatna w życiu publicznym.”
Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 5/8
https://www.youtube.com/watch?v=E2Bz0hnyED4

8.40 „Ja nie chciałem na przykład, nie ukrywam, i to budzi kontrowersję, ja nie chciałem na
przykład mieć kapelana w ABW, dlatego, że niestety niekiedy agenci ABW muszą, że tak
powiem naruszać niektóre przykazania, żeby na przykład zwerbować jakiegoś agenta, nie
będę nic więcej mówił, ale jedna osoba tutaj na sali wie, o czym ja mówię.”
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Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 6/8
https://www.youtube.com/watch?v=eO-0lo8VydE

[Bogdan Święczkowski wypowiada się o książce poświęconej katastrofie smoleńskiej
autorstwa Leszka Szumowskiego. Mówi o przyczynach katastrofy. Twierdzi, że był
jedynym apolitycznym Szefem ABW, bo nigdy nie należał do żadnej partii politycznej i
nie będzie należał, bo jako prokurator nie może.]
7.05 „Wola rządu nigdy nie może być utożsamiana z wolą partii politycznej, tylko z
potrzebami państwa. I o ile ja byłem Szefem ABW, ja powiem tak, ja się nigdy nie spotkałem z
tym, żeby na przykład Prezes Kaczyński czy Zbyszek Ziobro jak był Ministrem
Sprawiedliwości próbowali w jakikolwiek sposób wymusić na mnie działania na rzecz
jakiejkolwiek partii politycznej. Wręcz na odwrót, za to zacząłem szanować Jarosława
Kaczyńskiego, bo za Lecha Kaczyńskiego jako Ministra Sprawiedliwości, zostałem ściągnięty
do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Jarosława Kaczyńskiego nie znałem. Też ulegałem
różnym informacjom medialnym, więc powiedzmy sobie moje zaufanie wobec Prezesa
Kaczyńskiego było średnie. Nie było to uwielbienie niewątpliwie, tak? Natomiast Szanowni
Państwo ujął mnie, czy zauroczył Pan Prezes tym, że powiedział, że jak się decydowałem, czy
zostanę Szefem ABW czy nie, że nie ma znaczenia, czy będzie ktoś czarny, biały, zielony czy
czerwony, tylko jeżeli będziemy mieć dowody, że ktoś dopuszcza się przestępstwa czy zdradza
nasz kraj, to mamy się tą sprawa zająć. I to był pierwszy przypadek w historii mojej pracy
publicznej, kiedy mój przełożony powiedział mi, że nie ma znaczenia jaka sprawę będziesz
prowadził, jakimi sprawami będziesz się zajmował. I tym zyskał Pan Jarosław Kaczyński mój
bardzo duży szacunek. Później okazało się, podczas współpracy z Panem Prezesem, okazało
się, że to jest realizowane w praktyce. I wbrew temu co się mówi w mediach, czy te bzdury,
które opowiada Kaczmarek, nigdy takich rzeczy nie było, nie było tak zwanych nacisków.
Natomiast ja nie ukrywam, ja powtarzam, tam w ABW naciskałem na funkcjonariuszy, żeby
się w końcu wzięli do ciężkiej pracy, ciężkiej roboty i naciskałem codziennie, po kilka razy
nawet dziennie, dlatego żeby się wzięli do pracy. I takie były naciski.”
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Ja chciałam zapytać właśnie, czy Jarosław Kaczyński i pan Ziobro są już w końcu
uwolnieni przez prokuraturę, bo przeciwko nim ciągle robili jakieś zarzuty i czy już w
końcu mają spokój.
9.11 „Proszę Państwa no nie, ciągle są jakieś śledztwa wszczynane. Ja sobie policzyłem,
prowadzę taki rejestr, tak na wypadek, żebym nie zapomniał, bo wiecie jak to pamięć ludzka
jest

zawodna.

Ja

sobie

piszę

numer

sprawy,

nazwisko

prokuratora,

nazwisko

zawiadamiającego, wszystko żeby mieć na swój użytek w swoim czasie. Więc jeżeli chodzi o
mnie, to było 26 postępowań takich istotnych. 10 nieistotnych. Więc podejrzewam, że
podobnie jest w przypadku Zbyszka Ziobry i Pana Prezesa Kaczyńskiego. Natomiast ostatnio
na przykład wyczytałem nagłówek w Angorze, wczoraj mnie pytano w Białymstoku, że
podobno Zbyszkowi Ziobro chcą stawiać zarzuty za więzienia CIA. To jest dopiero kuriozum,
Szanowni Państwo. Ja nie wiem czy te więzienia były czy nie były. Ale z tego co ja wyczytałem
to decyzję o podjęciu, o założeniu tych hipotetycznych więzień miał podjąć Prezydent
Kwaśniewski z Millerem. Ale zarzuty ma dostać Ziobro. No niech mi ktoś wytłumaczy. To
tylko chyba mogą naprawdę ci ludzie wytłumaczyć, dlaczego Ziobro. Ja tutaj nie muszę
bronić Pana Ministra Ziobry. Dlatego, że Zbigniew Ziobro sam się potrafi obronić dużo lepiej
niż tutaj ja bym potrafił, niewątpliwie. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem bliskim
współpracownikiem Zbigniewa Ziobro, zawsze nasze relacje będą przyjacielskie, zawsze
będziemy pracować i działać na rzecz Polski. I wiem, że proszę mi wierzyć, muszę to
powtórzyć, aczkolwiek jest mi strasznie głupio, proszę nie wierzyć w jakiekolwiek plotki, że
Zbigniew Ziobro ma coś takiego wiecie, jest lekko skrzywiony, jak to niektóre media próbują
opisać. Proszę mi wierzyć, jest wręcz na odwrót. Tak więc nie wierzcie w tych rozsiewanych
półprawd i tak dalej.”
[Na pytanie o zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości]
11.33 „Wie Pan, to jest bardzo poważny problem. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości,
jeżeli chodzi o sądownictwo. Dlatego, że to jest niestety wina tych środowisk prawicowych z
początku lat dziewięćdziesiątych. Pamiętam jak dziś wypowiedź Prezesa Sądu Najwyższego
Strzębosza, patriotę, prawicowca, który mówił: nie trzeba robić lustracji, dekomunizacji w
sądach, oni sami siebie oczyszczą. No niestety nie doszło do tego samooczyszczenia. Ja znam
bardzo wielu uczciwych, porządnych, naprawdę dobrych sędziów. Między innymi dlatego, że
moja żona jest sędzią. Ale, Szanowni Państwo, znam wielu sędziów, którzy nigdy nie zasłużył
by na zaszczyt bycia sędzią Rzeczpospolitej. I niedawno rozmawiałem z jednym z sędziów
Sądu Najwyższego, który działał w opozycji demokratycznej, ma prawicowe przekonania,
poglądy, i opowiadał mi co się dzieje w Sądzie Najwyższym, ile tam jest osób, które
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powiedzmy sobie w przeszłości, no zachowywały się niegodnie, tak. I te osoby są teraz
sędziami Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych i szkolą nowe pokolenie, młodych ludzi. A
częstokroć to są jakby rodzinne powiązania, macie Szanowni Państwo rację. Tylko problem
polega tym, że no właśnie, jeżeli Zbigniew Ziobro przeprowadził reformę zmierzającą do
pewnych zmian w sądownictwie to powiedziano mu, że on chce doprowadzić do uzależnienia
sądów od polityki. Więc niewątpliwie trzeba to zrobić ustawowo, bardzo dokładnie i zmienić
ustawę lustracyjną, bo obecna ustawa lustracyjna, Szanowni Państwo, jest absurdalna.
Sędzia np. Sądu Najwyższego czy Sądu Apelacyjnego, który się przyzna, że był donosicielem
dalej zostaje sędzią. Przestaje być tylko sędzią tylko w tym wypadku, że ktoś stwierdzi, że on
skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. A my nie wiemy tak naprawdę ilu np. sędziów sądów
apelacyjnych, okręgowych, najwyższych napisało zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne,
że współpracowało. Szanowni Państwo, ja znam panią sędzię z sądu z południa Polski, która
robiła bardzo dobre wrażenie. Była przewodniczącą wydziału, była, że tak powiem no
naprawdę hiper, super. Okazało się, że złożyła, teraz się dowiedzieliśmy, złożyła niezgodne z
prawdą oświadczenie lustracyjne. I dzięki temu dowiedzieliśmy się, że przez wiele lat donosiła
w czasach komunistycznych na swoich kolegów, przyjaciół i tak dalej, tak dalej. No i ona do
momentu tego w Polsce sądziła bandytów. Później się okazało, że w demokratycznej Polsce
przez swoje stare kontakty, była prowadzona przez paru oficerów, została wykorzystana do
korupcji. Czyli to jest to, co Pan mówił, te powiązania z przeszłości się ujawniają w
teraźniejszości.”
Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 7/8
https://www.youtube.com/watch?v=N0rKU87_ij4

0.00 „Nagonka Proszę Państwa, jak się prokuratura czy służby zajmują sędziami. Zobaczcie
jak to się na przykład dzieje w sprawie bielskiej. Prokuratura w Bielsku Białej w swoim czasie
ujawniła, że prowadzi sprawę korupcji sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku Białej. Tak?
Jeden został skazany, wydalony ze służby. I zobaczcie co się dzieje teraz. Próbuje się zmusić
prokuraturę, żeby wystąpiła prokuratura wobec mnie o regres, o odszkodowanie, bo ci
sędziowie uzyskali odszkodowania od Skarbu Państwa. Dlatego, że sądy uznały, że no
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niewątpliwie zachowali się nagannie, ale nie popełnili przestępstw. I dostali odszkodowanie.
Ale to jest właśnie ta nagonka i już drugi prokurator się będzie bał prowadzić takie
postępowanie. Rozumiecie Państwo, to nie jest takie proste, to trzeba zrobić ustawowo. To
trzeba zrobić ustawowo i konstytucyjnie, jeżeli prawica wygrałaby wysoko wybory, co niestety
się nie zapowiada i niestety najprawdopodobniej będzie sztukowanie. Muszę Pana tutaj
zaniepokoić, bo nie wierzę, żeby PIS dostał 2/3 głosów w parlamencie, żeby mieć konstytucję,
bo konstytucja gwarantuje sędziom niezawisłość i nieusuwalność ze stanowisk.”
5.54 „Trzeba informować ludzi w jakim stanie się znajdujemy. Po to tylko i wyłącznie, żeby to
naprawić. Bo musimy poznać prawdę, stan faktyczny, żeby wiedzieć jakie musimy podjąć
środki zaradcze. Jeżeli tej prawdy nie poznamy, będziemy żyć w przekonaniu, że służby nas
chronią, że prokuratura czy sądy działają sprawnie, część społeczeństwa będzie żyła w tym
przekonaniu, to nie zrobimy reformy, tego nie zreformujemy. Jestem optymistą Szanowni
Państwo, bo jest wielu ludzi, którzy chcą to naprawić, zreformować, sanować. Ja cały czas,
po co jeżdżę po Polsce? Po co przyjechałem do Olsztyna? Bo przecież nie dlatego, że kocham
bardzo tutaj ten region. Ale też. Oczywiście. Ale przyjechałem po to Szanowni Państwo, po to,
żeby z Państwem porozmawiać, żeby Państwa namawiać, żeby tworzyć tą nową
Rzeczpospolitą. Żebyśmy się wszyscy też poznali, wiedzieli kim jesteśmy i po to żebyśmy
wiedzieli co mamy zrobić w przyszłości. Inwestuję swój czas, swoje zaangażowanie i tak dalej,
tak dalej po to, mam nadzieje że wszyscy tak będą robić, którym działalność publiczna,
Rzeczpospolita jest czymś ważnym i będą poświęcali swoje życie rodzinne, bo moja żona
szaleje, że znów nie ma mnie w domu. Ale to robię po to, żeby moje dzieci, moja córka mogła
żyć w przyszłości w normalnym, bezpiecznym państwie. Bo mnie, jeśli chodzi o moją sytuację,
to mogę w każdej chwili wyemigrować. Kupić sobie domek w Hiszpanii, bo mnie stać na to, i
żyć tam przez kolejne 30 lat tam w Hiszpanii nad morzem Śródziemnym czy nad Atlantykiem.
Tylko, że nie mam takich planów, nawet mi do głowy nie przychodzą.”
7.42 „Jak ktoś kogoś będzie chciał zlikwidować, Szanowni Państwo, to być może to się uda.
Likwidowano i Prezydentów różnych krajów, mamy przykład Johna Kennedy’ego. Natomiast
nie da się zlikwidować idei (…) więc jeśli takich ludzi prezentujących takie poglądy jak ja,
jest Ziobro, jestem ja, jest Kamiński, to nie ma sensu likwidować jednego, czy dwóch czy
czterech, bo jest ich setki. Dlatego szukamy młodych ludzi, młodych ludzi szkolimy, ja to
robię, robiłem, po to, żeby nie tylko mówić żebyśmy byli, ale byli też inni ludzie. I dlatego
Szanowny Panie ja jestem optymistą, to że mówię takie rzeczy, przerażające niekiedy, bo
wierzę w to, gdybym nie wierzył, to bym tutaj nie przyjechał. Nie prowadziłbym działalności
publicznej, tylko tak jak mówię grzałbym się już teraz w Hiszpanii. Uwielbiam Hiszpanię.”
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Spotkanie Bogdana Święczkowskiego, zorganizowane przez Olsztyński Klub Gazety
Polskiej w dniu 14 kwietnia 2011 roku pt.: Służby specjalne w otoczeniu społecznopolitycznym. 8/8
https://www.youtube.com/watch?v=EY0KYvmbLag

[Prowadzący na wstępie dziękuje za korzystanie z uprzejmości Klubu Gazety Polskiej w
Olsztynie.]
2.20. „Ja niedawno popełniłem taki tekst, stałem się dziennikarzem czy publicystą, w Naszym
Dzienniku opublikowałem artykuł pod znamiennym tytułem „Prokuratura na równi pochyłej”.
Niestety uważam, że ta reforma przeprowadzona w zeszłym roku przez obecny układ rządzący
Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym doprowadziła do dużo większego
upolitycznienia prokuratury, niż było to w przeszłości. Dlatego, że w chwili obecnej o tym kto
zostanie prokuratorem lub kto awansuje w prokuraturze decyduje między innymi Krajowa
Rada Prokuratorów – organ w chwili obecnej niewątpliwie częściowo całkowicie polityczny.
W skład bowiem tej rady wchodzą posłowie, senatorowie, przedstawiciele prezydenta. Zatem
to bezpośrednio politycy decydują, który z prokuratorów awansuje, oraz kto zostanie
prokuratorem, Szanowni Państwo. Cała ta reforma była tylko i wyłącznie w moim
najgłębszym przekonaniu przeprowadzona po to, aby uniemożliwić w przyszłości skuteczne
ściganie przestępców, a szczególnie tzw. białych kołnierzyków. I co by nie zrobił obecny
Prokurator Generalny, pan prokurator Seremet, który stara się myślę, jak może, ta ustawa
uniemożliwia mu w wielu aspektach kontrolę, nadzór nad sprawami oraz uniemożliwia mu
zapoznawanie się z tymi sprawami. W tej sytuacji mamy absurdalną strukturę prokuratury, iż
prokurator generalny jest kadencyjny, ale nie tylko on, tylko także wszyscy prokuratorzy
apelacyjni, okręgowi i rejonowi. Zatem Prokurator Generalny nie ma realnej możliwości
nadzorowania pracy podległych sobie prokuratur, jeżeli są kadencyjni. Natomiast
niewątpliwie oczywiście nie było dobrą decyzją pana prokuratora Seremeta, że odwołał i
skierował na stan spoczynku tak liczne grono młodych prokuratorów, między innymi moją
osobę, którzy mogli jeszcze skutecznie zajmować się zwalczaniem na przykład przestępczości
zorganizowanej czy na przykład przestępczości narkotykowej. Można nas było wykorzystać w
pracy w prokuraturze i dziwię się, że zdecydowano się wyasygnować tak znaczne sumy
pieniędzy, żeby się nas w cudzysłowiu pozbyć z pracy.”
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Czyli jednym słowem macie teraz po prostu urlop?
4.29 „My w tej chwili mamy po prostu totalną labę. Tak mogę powiedzieć. Otrzymujemy
olbrzymie moim zdaniem wynagrodzenia za nicnierobienie. I ja uważam, że jest to
niewątpliwie sytuacja, którą nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, jeśli dotyczy to ludzi
trzydziestoparoletnich.”
Obecnie jest jakaś nadzieja na przejmowanie władzy, czy możemy myśleć o opcji
zerowej w drugą stronę?
5.08 „Ja oczywiście nie mogę się wypowiadać na te tematy, bo ja nie jestem działaczem
politycznym, jestem w tej chwili działaczem publicznym jako radny sejmiku wojewódzkiego,
natomiast mam nadzieję, że w Polsce nastąpi realna zmiana władzy, że dojdą do władzy
osoby, dla których patriotyzm, dobro ojczyzny jest rzeczą najważniejszą, a nie sport i piłka
nożna. Liczę, że przy tej zmianie władzy doświadczenie nasze zawodowe, zaangażowanie,
chęć pracy dla dobra Polski i ten nasz patriotyzm i fachowość i profesjonalizm zostanie
wykorzystany i będziemy mogli realizować się dla dobra Polski. Ja nie chcę wrócić na żadne
stanowisko Szanowni Państwo, jeżeli będzie mi dane wrócić do pracy prokuratora
pierwszoliniowego, także będę tam chciał zaszczytnie pełnić swoją pracę w prokuraturze. To
nie chodzi o to, że chcemy wrócić na stanowiska, chcemy służyć Polsce, bo jeszcze przed nami
kilkanaście dobrych lat, kiedy moglibyśmy skutecznie i profesjonalnie tej Polsce pomagać.”
Czy wierzy Pan w to, że PiS dojdzie do władzy po tych wyborach?
10.16 „To nie jest kwestia wiary. Ja nie wiem, czy zwycięży, czy wygra wybory PiS. Ja mam
wewnętrzne przekonanie, że te wybory wygrają wszyscy uczciwi i patriotycznie nastawieni
Polacy, w moim przekonaniu to PiS reprezentuje te wszystkie wartości, natomiast być może
pojawi się jakaś inna formacja, która będzie podobne wartości prezentowała. Tego
oczywiście nie można wykluczyć. Natomiast na dzień dzisiejszy wierzę w to, że ludzie związani
z partią Prawo i Sprawiedliwość doprowadzą do tego, że te wybory zostaną wygrane i to w
takim stopniu, że będzie można samodzielnie sprawować władzę. Ale, wiecie Państwo, krążą
różne że tak powiem powiedzenia na temat wiary w różne zdarzenia, w związku z czym nie
chciałbym wyjść na głupca i nie chcę tutaj określać szansy tej partii. Wierzę w to, że sytuacja
na jesieni zmieni się w Rzeczpospolitej i że będziemy mogli się na poważnie zająć
wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej, choć jak już powiedziałem tutaj na spotkaniu w dniu
dzisiejszym, w moim przekonaniu nie udało się zabezpieczyć w sposób prawidłowy materiału
dowodowego w niniejszej sprawie, nie przeprowadzono w sposób prawidłowy oględzin, nie
zabezpieczono wraku, nie przeprowadzono badań, wraku nie ma w Polsce, nie ma czarnych
skrzynek, nie ma autopilota, nie ma innych urządzeń.”
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Wywiad dla Blogmedia24.pl z dnia 15 kwietnia 2011r.
https://www.youtube.com/watch?v=9XpZbb7wnmg

[Wypowiedź dotyczy sprawy AntyKomor.pl]
3.09 „Jaki rząd, jaki premier, takie sukcesy tego państwa.”
3.40 „Szanowni Państwo, to wszystko zależy oczywiście od tych ludzi, którzy kierują tym
państwem. Jasnym jest, że nie można nikogo znieważać. Nikogo w naszym państwie. Można
natomiast pokazywać wady, można pokazywać różnego rodzaju uchybienia, przede wszystkim
dopuszczalna jest satyra. Pamiętajmy, że państwa, w których satyrycy są zamykani, których
utwory nie są puszczane to są państwa totalitarne. I jeżeli do takich czasów mamy dożyć, to
trzeba emigrować. Tylko nie za bardzo jest gdzie. W zasadzie chyba już wszyscy musimy już
walczyć o to, by ta sfera wolności obywatelskich, wolności do krytyki, wolności do żartu z
rządzących była otwarta. I dlatego takie olbrzymie moje zaniepokojenie wywołała ta akcja
ABW i brak reakcji wielu środowisk na te działania. Jeżeli ta reakcja jest, to jest stonowana.
Proszę sobie wyobrazić, że to przeszukanie dokonywało 8 funkcjonariuszy ABW. Za czasów,
kiedy ja byłem szefem ABW, kiedy ministrem był minister Ziobro, premierem Jarosław
Kaczyński, gdybyśmy my takie działania podjęli, zrobiono by z nas już faszystów. Natomiast ta
sytuacja przechodzi w zasadzie bez echa w tych tak zwanych mediach mainstreamowych, w
tych mediach, które próbują uchodzić za kreujące opinię publiczną w Polsce. Na szczęście
istnieją, istnieje sfera wolnego słowa właśnie w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, w Gazecie
Polskiej, w Rzeczpospolitej czy w Uważam Rze. Uważam, że tą sferę należy poszerzać, w
największym stopniu dbać o to, żeby były równe prawa dla wszystkich, bo niedopuszczalnym
jest znieważanie, zniesławianie księży, duchownych, naukowców, profesorów, dlatego, że
mają inne poglądy, niż większość rządząca, czy tak zwana liberalna, liberalny salon
warszawski. Nie może być stosowanej filozofii Kalego, nie może być, nie ma na to zgody.”
7.17 „Należy popatrzeć na to państwo, na te instytucje tego państwa jak one nie funkcjonują.
Przecież dlaczego przeprowadzono tak zwaną reformę prokuratury? Dlaczego ją
uniezależniono, dlaczego teraz prokuratorzy rejonowi, okręgowi, apelacyjni są powoływani w
zasadzie na nieodwoływalne kadencje. No po to, żeby można było właśnie podejmować
różnego rodzaju takie inicjatywy, które pewne środowiska będą dyskredytowały, a pewne
środowiska będą pozostawiane w spokoju i Rząd, Państwo, władza publiczna nie ma żadnego
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wpływu na takiego prokuratora, czy może nie mieć żadnego wpływu na takiego prokuratora
rejonowego w jakimś średniej wielkości mieście. Natomiast problem jest innego rodzaju. Od
tego co zrobiła ta pani prokurator, czy zrobiła dobrze czy źle, jest jej bezpośredni przełożony.
W moim najgłębszym przekonaniu, jeżeli to było postanowienie o przeszukaniu, to to jest
bardzo poważny błąd. W takiej sytuacji, jeżeli chce się zabezpieczyć jakiekolwiek przedmioty
to się wydaje postanowienie o żądaniu wydania rzeczy. Ale bez względu na to, jakie tutaj
postanowienie wydała prokuratura, to funkcjonariusze ABW to nie są bezwolne roboty. To nie
są ludzie, którzy nie mają rozumów. I kierownictwo Delegatury, czy też kierownictwo Centrali
ABW powinno podjąć decyzję, że w takim wypadku ta sprawa jest poza właściwością ABW i w
związku z powyższym poprosić prokuraturę, żeby do takich czynności, jeżeli prokuratura chce
takie czynności wykonywać rękami innych osób, zlecić to Policji. Bo od takich zadań jest
Policja. Szanowni Państwo, ABW to jest służba specjalna. Ma się zajmować
najpoważniejszymi zagrożeniami dla Państwa Polskiego. Cóż to jest za przestępstwo, nawet
jeśli ono zostanie stwierdzone, znieważenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, czyli nie
imienia, tylko chodzi o stanowisko, funkcję, jeżeli jest ono zagrożone do 3 lat pozbawienia
wolności. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że w wielu wypadkach, ten przepis nie powinien mieć
zastosowania. A na pewno nie w sprawie strony internetowej, Szanowni Państwo. Tak samo,
jak ten przepis nie może mieć zastosowania, przepisy dotyczące znieważenia organów
Państwa, nie mogą mieć zastosowania w sytuacji, jeżeli kibice mówią o Donaldzie. Bo
Donald to nie jest żadna funkcja, czy stanowisko publiczne. Tak więc tak samo Pan
Komorowski, wobec Pana Komorowskiego mogą być wyrażane różne opinie i póki to nie
dotyczy to jego funkcji i stanowiska, to opinie mogą być na tyle dosadne, na ile pozwala
prawo cywilne.”
10.28 „Zadania postawione przed prokuraturą, służbami specjalnymi w Polsce są olbrzymie.
Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa wewnętrznego to jest cel, który powinien być
zrealizowany w najbliższych latach, bo w tej chwili Polska jest krajem niebywale słabym.
Natomiast niewątpliwie, nie jestem politykiem, jestem tylko obserwatorem życia publicznego,
ale widzę, że niestety te nasze standardy uprawiane przez obecną władzę rządzącą,
poczynając od Komendanta Głównego Policji, kończąc na Szefie ABW i innych jeszcze
szefach urzędów centralnych, zbliżają się coraz bardziej do standardów Białorusi i tego się
należy obawiać i należy przestrzegać przed tym, żeby, żebyśmy się nie obudzili pewnego dnia
nie mogąc przeczytać pewnych gazet, nie mogąc słuchać pewnych radio, nie mogąc oglądać
pewnych telewizji, bo pod byle pretekstem, tak jak na Białorusi, może się okazać, że będą
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zamykane media elektroniczne, media papierowe i tak dalej i tak dalej. Jeżeli damy sobie
teraz odciąć palec, to niedługo odetną nam i głowę.”
12.08 „Proszę mi wybaczyć takie zaangażowanie, ale to, takie ograniczenia wolności słowa
to naprawdę to jest prosta droga do zachowań dyktatorskich, do pewnych struktur
totalitarnych czy dyktatur.”

Wywiad w Radiu Maryja w dniu 21 maja 2011r.
https://www.youtube.com/watch?v=ER2jXDvA0B0

[Bogdan Święczkowski o łamaniu prawa i transferze zysków w Fiat Auto Poland]
0.35 „Więc ja się pytam, jak jest z przestrzeganiem prawa w Polsce, jak jest z prawem w
Polsce, że transferowane są zyski polskiego przedsiębiorstwa do zagranicznych firm, a polska
firma, która osiąga zyski, musi oszczędzać, musi zwalniać pracowników. Moim zdaniem
muszą być zaangażowane w ten proceder polskie służby specjalne, bo Fiat Auto Poland nie
jest jedyny.”
1.11 „Oczywiście ja też jako zwykły obywatel, jako emerytowany prokurator, były szef służb
specjalnych zaangażuję się w wyjaśnienie tego problemu, bo jeżeli transferowane są
pieniądze za granicę, to albo to jest przestępstwo, albo to jest wada polskiego prawa. Mamy
posłów Solidarnej Polski, mamy posłów PiS-u, niechże zmienią to prawo tak, żeby te zyski nie
były wywożone za granicę. Z tego co wiem, Solidarna Polska proponuje zmianę ustaw, które
uniemożliwią takie transferowanie.”
2.21 „Naszym zadaniem, polskich obywateli, polskich polityków, polskich przedstawicieli
życia publicznego jest dbanie o Polaków, o polskie firmy, a nie o koncerny zagraniczne. Od
tego może jest Barack Obama, od tego może jest Unia Europejska, ONZ, a my jesteśmy od
tego, żeby w Polsce działo się dobrze. Zajmijmy się swoimi problemami, załatwmy swoje
problemy, a dopiero zajmujmy się problemami zagranicznymi”
3.53 „Niestety musimy pamiętać o tym, że obecna władza publiczna, obecny prezydent,
obecny premier nie dba o ludzi pracy.”
[Na pytanie, czy nie dziwi się, że pracownicy Fiat Auto Poland tak tłumnie wyszli
protestować:]
5.46 „Nie dziwię się, dlatego, że najbardziej się boją tak zwani intelektualiści, tak zwani
naukowcy, artyści, tak zwany salon, Szanowni Państwo. Człowiek pracy się nie boi.
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Pamiętajmy, że 81 rok czy 89 rok to jest działanie ludzi pracy, robotników, nie żadnych
naukowców, nie żadnej inteligencji, tylko robotników, bo robotnik się nie musi bać, dlatego,
że dba o siebie i o swoją rodzinę i potrafi o nią zadbać.”
Wypowiedź dla TVMediaRP z 1 czerwca 2012r.
https://www.youtube.com/watch?v=7oBc9K8Y9AE

[Spotkanie Bogdana Święczkowskiego z udziałem Macieja Wąsika oraz Tomasza
Kaczmarka,

zorganizowane

przez

Klub

Gazety

Polskiej,

prowadzone

przez

dziennikarza Tomasza Sakiewicza, które odbyło się w dniach 27 – 29 maja 2011 roku w
Sulejowie.
Na nagraniu Bogdan Święczkowski występuje w koszulce „TVN -Tusk Vision Network.
Nie oglądam, G…a Nie czytam.”]
0.00 „Niewątpliwie ostatnie 3 lata, jeżeli obserwujemy działalność wszystkich służb
specjalnych (… ) ale obserwujemy Szanowni Państwo zwijanie się służb specjalnych w
szczególności służb policyjnych także, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, w moim
najgłębszym przekonaniu, jaka była w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy bomby
wybuchały na ulicach Polski, Warszawy, Katowic, Gdańska, Szczecina (… )”
01.08 „Jak Państwo myślicie, dlaczego rozdzielono stanowisko Prokuratora Generalnego od
Ministra Sprawiedliwości? No w moim najgłębszym przekonaniu po to, żeby osłabić
prokuraturę, żeby Prokurator Generalny stał się petentem Rządu, który po prośbie przychodzi
do Premiera Rządu, prosi o pieniądze, prosi o interwencje w sprawie Smoleńska i tak dalej i
tak dalej. Świadome w moim najgłębszym przekonaniu działanie. Tym bardziej, że jeżeli
popatrzymy na inne instytucje publiczne, to dzieje się to samo.”
2.10 „W chwili obecnej wszystkie służby specjalne, policyjne są pod kontrolą rządu i to pod
kontrolą iluzoryczną Prezesa Rady Ministrów Tuska, bo nie ma Ministra Koordynatora
Szanowni Państwo i tak naprawdę Szanowni Państwo, szefowie służb robią to co uważają.”
4.17 „Patrząc na to, co dzieje dzisiaj w Polsce to można postawić taką tezę, że albo Donald
Tusk korzysta z tych służb po to, żeby manipulować i dezinformować społeczeństwem, lub też
obce służby specjalne za pomocą czy też przy udziale świadomym lub nieświadomym Rządu
Rzeczpospolitej manipulują i dezinformują opinię publiczną. Jeżeli popatrzymy na to
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globalnie na ostanie cztery lata, to wydaje się ta teza, czy ta opowieść mówiąca, że Platformę
zakładali oficerowie służb specjalnych, wysocy oficerowie służb specjalnych, którzy pomagają
Platformie w jej działaniu, wysoce uprawniona. I wydaje mi się, że wiele tych zachowań
prowadzi do tego, żeby ukryć wiele zdarzeń, tym bardziej, że czeka nas Szanowni Państwo
bardzo duża fala prywatyzacji w najbliższym czasie. Co oznacza, że bardzo dużo ludzi będzie
chciało zrobić duże deale, jak to się mówi. To połowa lat dziewięćdziesiątych się powtarza w
całym wypadku. Ja jestem radnym województwa śląskiego i co posiedzenie Rady powinienem
składać dwa, trzy zawiadomienia o przestępstwie i robię to oczywiście cyklicznie, bo co Radę
podejmuje się decyzję o wydzierżawieniu, sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste
nieruchomości, budynków należących do województwa, przedsiębiorstw i tak dalej i tak dalej.
To się robi na małą skalę na terenie województwa, natomiast na olbrzymią skalę czynione są
przygotowania żeby to robić na terenie całego kraju. Jest Lotos do sprzedania, sieci
energetyczne są do sprzedania, Szanowni Państwo. Jest Orlen do sprzedania. To są olbrzymie
pieniądze, jeżeli Państwo się tym interesujecie to wchodzą w grę oczywiści łapówki, prowizje.
Jak to mówi Pani Kmiecikowa, że w połowie lat dziewięćdziesiątych dawanie prowizji było
czymś normalnym. I ona nie rozumie, że to była łapówka, tylko dla niej to była prowizja.
Dzisiaj też są to pewnie prowizje, Szanowni Państwo.”
9.53 „No I co? No i słyszymy, co się dzieje na Śląsku w prokuraturze, prokurator chce
przedstawić zarzut i jego przełożony uchyla, z naruszeniem moim zdaniem całkowicie
wszystkich przepisów o prokuraturze, kodeksu postępowania karnego itd. itd. (… )”
15.28 „Co się robi z polskim sądownictwem, dlaczego te procesy tak długo trwają, bo się pod
hasłami reformy niszczy polskie sądownictwo, Szanowni Państwo. Po hasłami oszczędności
zlikwidowano tak zwane Sądy Grodzkie, które zajmowały się „obszczymurkami”. Teraz
sędziowie

rejonowi,

którzy

zajmują

się

sądzeniem

gwałcicieli,

sądzą

też

tych

„obszczymurków” Szanowni Państwo, czyli jak nagle jak mieli 20 spraw, teraz mają 80
spraw. Kolejna reforma - likwidowane jest sądownictwo gospodarcze Szanowni Państwo w
sądach rejonowych. Też w ramach oszczędności. A po co ludzie mają mieć bliżej do sądu,
bliżej do prokuratury i tak dalej i tak dalej. I to powoduje, Szanowni Państwo, olbrzymie
opóźnienia, a to, że w prokuraturze zrobiono, Szanowni Państwo, kadencyjne stanowiska,
oznacza, że każdy prokurator od rejonowego w górę decyduje, jak śledztwa są prowadzone.
Jeden może być, to rzadko, skuteczny, dobry prokurator, to robi tak to wszystko, żeby śledztwa
były prowadzone w sposób prawidłowy. A jego przełożeni, którzy mają to w nosie, bo mają
sześcioletnią kadencję, i przez sześć lat, i jeszcze raz może być powtórzona, czyli łącznie 12
lat kadencji mogą mieć, mogą robić co im się żywnie podoba. Nawet jeżeli Seremet
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Prokurator Generalny chciałby na nich wpłynąć to on nie ma metod, metod, metod nadzoru
nad nimi, Szanowni Państwo. To jest po prostu ta tragedia, która spotkała polską
prokuraturę. Bo pamiętajcie o tym, że jeżeli my wrócimy, będzie CBA takie jak było, będzie
ABW zreformowane - nowa służba i inne służby specjalne, publiczne i tak dalej. To o
wszystkim decyduje prokurator Szanowni Państwo. Jeżeli prokuratura nie będzie skuteczna,
to te wszystkie służby swoje działania mogą włożyć, za przeproszeniem do kieszeni.”
Transmisja spotkania w Niezależna TV opublikowania w dniu 3 czerwca 2011r.
https://www.youtube.com/watch?v=mil1womge4I

Niech Pan powie, tak prokuratorskim okiem, czy rzeczywiście nocne przesłuchanie jest
bardziej skuteczne niż dzienne?
2.18 „To zależy od danego człowieka. Są, socjologie, psychologie, są osoby, które lepiej
funkcjonują w godzinach wieczornych czy nocnych. Wiele osób przecież uczyło się na
przykład w godzinach nocnych i przyswajało wiedzę. Jeżeli prowadzą nocny tryb życia, to
oczywiście, że przysłuchanie tych osób w godzinach wieczornych czy nocnych będzie dla tych
osób lepsze.”
Dla tych, którzy są świadkami albo podejrzanymi, nie jest tak, że łatwiej jest złamać
człowieka w nocy?
2.48 „Ale nikt nie ma zamiaru nikogo łamać i nie sądzę, żeby takie metody, nawet w państwie
Donalda Tuska obowiązywały. Myślę, że po prostu chce się dobrze przeprowadzić czynności
procesowe, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, interes postępowania
karnego. Uniemożliwienie kontaktu osób pomiędzy sobą, także jeżeli jest ich zgodna na takie
przesłuchanie, nie widzę żadnych przeciwwskazań, chociaż oczywiście zgoda nie jest
wymagana. To jest tylko dobry zwyczaj i obyczaj, bo nie ma żadnych zakazów procesowych.
Ja nie rozumiem na przykład tego, co ostatnio, wczoraj powiedział Pan sędzia, że on skieruje
zawiadomienie o przestępstwie, bo nie może skierować o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, bo jako urzędnik państwowy dobrze wie, że jest art. 303 kodeksu postępowania
karnego. Więc o jakim przestępstwie ten Pan chce powiadamiać prokuraturę?”
Przyzna Pan, że ten wyrok w sprawie doktora G., tak czy inaczej, jest kompromitujący
dla prokuratury i służb tamtego czasu?
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3.40 „Nie. W żadnym wypadku (…) lekarz, który przyjmuje korzyści majątkowe to jest hiena.
To najgorszy typ łapówkarzy, którego można spotkać w przestrzeni publicznej. (…) Ja powiem
tak, że sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci, która się toczy, w moim przekonaniu,
równie dobrze mogła być uznana przez prokuraturę za zabójstwo popełnione z zamiarem
ewentualnym. Prokurator zdecydował się postawić zarzut i oskarżyć o nieumyślne
spowodowanie śmierci. Zobaczymy jak ta sprawa się skończy. Ja te sprawy znam dobrze i
powiem tak, że ja nigdy u tego doktora nie chciałbym przebywać na oddziale i leczyć się u
niego. Mam nadzieję, że są w Polsce lekarze uczciwi, wspaniali specjaliści, merytorycznie
dobrze przygotowani do zawodu, ale posiadający zasady etyczne i moralne”.

Wywiad w RMF FM w dniu 7 stycznia 2013r.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZTNfGNzzo0

5.53 „I to wszystko się zaczyna powtarzać w Polsce. Szanowni Państwo, bo te olbrzymie
środki unijne, które są przekazywane Polsce są w dużym stopniu przejmowane przez
zorganizowaną przestępczość czy o charakterze mafijnym, to pewnie wykażą kolejne śledztwa
za kolejne 10 lat, kiedy się zmieni władza, bo teraz po prostu nikomu się tak w zasadzie nie
chce, prokuratura została zniszczona przez Donalda Tuska i jego rząd. Doprowadzono do
tzw. uniezależnienia, które de facto prowadzi do tego, że nikt nie panuje i nie kontroluje nad
działalnością prokuratury.”
26.05 „To jest metoda działania Donalda Tuska, musicie zdać sobie sprawę, dlaczego to robi.
Otóż robi dlatego, żeby się pozbyć odpowiedzialności. Tak samo zrobił z prokuraturą
Szanowni Państwo teraz, jeżeli cośkolwiek złego dzieje, jeżeli chodzi np. o śledztwo
smoleńskie to on mówi, ja nic z tym nie mam wspólnego, jest prokurator generalny niezależny
jak sobie zrobi tą reformę, to jakakolwiek afera związana ze służbami Tusk powie to nie ja, to
przecież podlega pod jakiegoś tam ministra.”
36.30 „W zasadzie wszystkie informacje zawarte w raporcie Kalisza dotyczącym sprawy Pani
Barbary Blidy są nieprawdziwe i kłamliwe. Jest oczywiście raport mniejszości, zdanie
odrębne, które mówi prawdę i w którym są zacytowane np. komunikaty ogłaszane przez
Prokuraturę Okręgową w Łodzi, które całkowicie zaprzeczają tezom Kalisza i reszty
Szanowni Państwo, ale nikt tego nawet nie przeczytał, nie zacytował w żadnych mediach
śląskich. Te bzdury powtarzane o tym, że na broni nie było śladów linii papilarnych, że nie
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było DNA, te bzdury, że jakaś kurtka była zamieniona, to są wszystko kłamstwa i były
komunikaty prokuratury dokładnie się do tego odnoszące. Ale niestety ten raport człowieczka
spod budki z piwem, Szanowni Państwo, zrobił furorę, bo był na rękę po prostu politykom, po
to, żeby wykazać, że IV Rzeczpospolita i uczciwi patrioci, którzy próbowali w tej Polsce
cokolwiek zmienić to są, jak powiedział to Graś, z tego co pamiętam, Stasi tak. Więc i oni w
dalszym ciągu chcą kreować taką rzeczywistość. Po to ta książka powstała, żeby odkłamać te
głupoty, te bzdury powtarzane przez wielu dotyczące naruszenia prawa przez Zbigniewa
Ziobrę, przez Jarosława Kaczyńskiego, o jakichś bzdurnych naradach itd. które wymyślają,
Szanowni Państwo.”
(…)
38.12 „Ale dziwię się, że wielu z nich jest ludźmi wykształconymi, bo to już jest takie
naprawdę zbydlęcenie Szanowni Państwo, bo człowiek inteligentny wie, że po prostu
zwyczajnie ordynarnie kłamie, i to jest przerażające, bo jak ktoś jest pół kretynem to
rozumiem, bo został tym posłem z Ruchu Palikota, jest takich wielu, bo znam niektórych to
rozumiem, bo został tym posłem, bo gadał głupoty i tak dalej. No ale są ludzie inteligentni też
przecież w Platformie Obywatelskiej, są też ludzie inteligentni, są nawet na lewicy ludzie
inteligentni, ale oni się po prostu dla tych niewielkich profitów publicznie nam znanych, dla
tych pensji, twierdzą że one są niewielkie, potrafią się tak skundlić. Natomiast Szanowni
Państwo, no funkcjonują później lokalnie oczywiście Państwo znacie pewnie swoich posłów,
którzy są tutaj i musicie wiedzieć, że pewnie od tych diet, od tych pensji poselskich, to nie żyją
oni z tego tylko, żyją jeszcze z innych rzeczy, Szanowni Państwo. Pewnie mąż albo córka, albo
zięć pracuje w jakimś dużym przedsiębiorstwie np. prywatnym najlepiej, zarabia jakieś
pieniądze, to trzeba by było rozszyfrować.”
Spotkanie z Bogdanem Święczkowskim „Łańcuch poszlak” w Łodzi 14 lutego 2013r.
część 1
https://www.youtube.com/watch?v=TQc1EvuPom8

1.54 „Naszym zadaniem, moim zadaniem, ja przynajmniej czuje taką potrzebę, nie wiem jak
Państwo, ale myślę, że Państwo także, jest powrót do realnego oskarżania, realnego
skazywania bandytów przestępców na karę pozbawienia wolności i na to bardziej liczę i nie
chciałbym kontynuować swojej działalności pisarskiej, chciałbym służyć Polsce i wrócić do
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służby publicznej, bo jak wiecie z łaskawości Donalda Tuska jestem prokuratorem w stanie
spoczynku, pobieram wielką pensję za to, żebym nic nie robił; nie mogą tego znieść, że ja
właśnie się spotykam z Państwem, że wydałem ten wywiad rzeka, że zajmuję się, robię jeszcze
doktorat, Szanowni Państwo bardzo wielu profesorów mi odmówiło zgody na prowadzenie
przewodu, bo się po prostu boją, są zastraszeni przez obecną władzę tak więc, więc nie
chciałbym tego robić, chciałbym wrócić do służby publicznej i wierzę w to, że mając
czterdzieści w chwili obecnej te niepełne trzy lata jeszcze przyjdzie czas, żeby wrócić i
oczyścić to nasze państwo. Bo musimy mieć co najmniej 4 lata, najlepiej 8, bo wtedy to byśmy
oczyścili bo rok - dwa nie wystarczy.”
09.05 „Tym bardziej że wiecie, ja byłem prokuratorem z pionu PZ i mnie nie raz, nie drugi
bandyci naprawdę prawdziwi bandyci, a nie te te chłopki roztropki z rządu, naprawdę
prawdziwi bandyci grozili tak i tych gróźb mogliśmy się obawiać tak…”
29.00 „Jeżeli chodzi Szanowni Państwo o odpowiedzialność sędziów za przestępstwa sądowe
no… no taką mamy konstytucję niestety która doprowadziła do tego, że w Polsce traktuje się
niezawisłość sędziowską jako brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, jako brak jakiejkolwiek
odpowiedzialności. Ja państwu powiem, tak moja żona jest sędzią, sędzią karnym która nie
może awansować, bo się nazywa się Święczkowska, która sobie w tym Sądzie Rejonowym od
wielu lat pracuje, ma wyrobioną pozycję, ale znam to środowisko i wielu z tych ludzi poprzez
tak zwaną niezawisłość nie niezależność tylko niezawisłość, czuje się bezkarna.”
36.13 „Jeżeli chodzi o ocenę pana Jacka Cichockiego, Szanowni Państwo ja popełniłem taki
artykuł w Naszym Dzienniku o panu Jacku Cichockim myślę, że z pół roku temu albo trochę
więcej, gdzie napisałem, że Trybunał Stanu dla Cichockiego, Szanowni Państwo. Moja ocena
jest chyba jednoznaczna, moim zdaniem to jest wielkie nieporozumienie myślę, że żaden z
szefów służb zresztą nie traktował go przeważnie, do dzisiaj go nie traktuje poważnie, z tego
co ja znam relacje wewnątrz służb, to po prostu nikt go nie traktował poważnie.”
Spotkanie z Bogdanem Święczkowskim „Łańcuch poszlak” w Łodzi 14 lutego 2013r.
część 2
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X0Po99-rc

7.48 „Jestem sympatykiem, mam poglądy narodowo — prawicowe, patriotyczne, natomiast
nie chciałbym się jednoznacznie określać jako działacz polityczny, bo takim nigdy nie byłem,
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nie będę, jestem działaczem społecznym, zresztą ustawa o prokuraturze zakazuje mi
zajmowania się działalnością polityczną, więc nawet jakbym chciał to to bym się nie mógł
zajmować. Oczywiście jest to ograniczenie praw obywatelskich, sądzimy się w Strasburgu,
mam nadzieję, że wysądzimy takie orzeczenie, które będzie stwierdzało, że każdy obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej, który kilkanaście lat służył uczciwie tej Rzeczpospolitej ma pełnię
praw obywatelskich, a nie ograniczenie praw obywatelskich, ale na razie żyjemy w kraju, w
którym pewne prawa obywatelskie dla pewnych ludzi są ograniczone z różnych powodów
zresztą.”
9.37 „Natomiast to, czy i w jaki sposób władza publiczna na szczeblu centralnym jest realna,
czy jest tylko pewnym teatrem lalek kukiełkowych, a tak naprawdę tą władzę publiczną na
szczeblu centralnym sprawuje kto inny, to w takim rozumieniu układu ja uważam, że w Polsce
ten układ funkcjonuje. Ja jestem przekonany, wierzę w to i mam na to pewnie dowody, których
nie do końca mogę wyjawić, ale to wystarczy zaobserwować wypowiedzi obecnego premiera,
że tak naprawdę rząd, Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów to jest pewien teatrzyk dla
Państwa, znaczy skierowany do obywateli Rzeczpospolitej, natomiast tak naprawdę kto inny
zarządza, kto inny wydaje dyspozycje, kto inny kieruje działaniami tychże ludzi. Oczywiście
może się to dziać za ich zgodą, wiedzą, być może to się dzieje nieświadomie, być może to się
dzieje świadomie, to oczywiście musiałby dokładnie wyjaśnić socjolog czy psycholog Andrzej
Zybertowicz (…) pan profesor dokładnie Państwu tutaj opowie.”
11.34 „Teraz pytanie jest jedno — kto zarządza, kto tak naprawdę ma największy wpływ na
kreowanie rzeczywistości publicznej, gospodarczej w Polsce. Otóż w moim przekonaniu
oligarchowie biznesowi, nie będę ich po nazwisku wymieniać, bo każdy z Państwa ich zna, ale
w dużym stopniu także osoby powiązane z obcymi wywiadami, w moim przekonaniu to nie jest
tak Szanowni Państwo, że to chodzi o jeden wywiad, czyli wywiad czy wywiady rosyjskie, ale
w moim przekonaniu bardzo duży wpływ tutaj mają także inne obce służby specjalne z państw
określanych przez nas jako przyjaciół, dlatego, że realizują tutaj swoje cele geopolityczne.”
16.36 „Moim zdaniem celem Donalda Tuska jest osłabienie polskiego państwa. Osłabił już
polskie państwo w stopniu znacznym poprzez tak zwane uniezależnienie prokuratury. To jest
całkowicie absurd, to nie jest na nasze spotkanie opowiadanie, w jaki sposób ta prokuratura
została osłabiona, między innymi skierowaniem czterdziestu paru prokuratorów w moim
wieku, czterdziestoletnich ludzi na emerytury do końca życia pełnopłatne, ale to jest szczegół,
natomiast zostały wybite ostatnie zęby, które miała prokuratura. Tak naprawdę w chwili
obecnej w prokuraturze i w sądzie zresztą obowiązuje taka zasada, że czy się stoi czy się leży
te parę tysięcy się należy. Czyli ta stara komunistyczna, socjalistyczna zasada. Nie ma
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systemu nagradzania, nie ma systemu nagród i tak dalej, i tak dalej. Teraz kolejnym
elementem tegoż systemu osłabianie państwa, bo oczywiście zreformowano także wojsko
polskie, powodując to, że w tej chwili reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 Maja powinny
zostać ponownie uchwalone.”
21.26 „Niektórzy pewnie by się zgodzili z tym stwierdzeniem, które kiedyś podobno padło, że
pan Prezydent Lech Kaczyński miał wybór między dżumą a cholerą, tak. No, niewątpliwie
Szanowni Państwo, bardzo źle, dużo gorzej by się stało, gdyby Prokuratorem Generalnym
został drugi kandydat Krajowej Rady Sądownictwa pan Zalewski. Prezydent Lech Kaczyński
miał do wyboru dwie osoby, wybrał jego zdaniem jak sądzę mniejsze zło. Chociaż były osoby,
nie ukrywam, że także ja, które doradzały panu Prezydentowi, żeby podjął jeszcze trzecią
decyzję, będącą powiedzmy sobie falandyzacją prawa, no ale pan Prezydent był naprawdę
przeuczciwym człowiekiem, nie chciał w żaden sposób narażać się na krytykę związaną z
naruszeniem, z działaniem na pograniczu ustaw. Natomiast ja krytycznie oceniam działalność
prokuratury po reformie. Ale spowodowana ona jest naprawdę niewielką możliwością
Prokuratora Generalnego. Państwo sobie nie zdajecie sprawy, zapewne, że Prokurator
Generalny w chwili obecnej po tej naprawdę bardzo złej reformie nie ma realnego wpływu na
podlegle mu prokuratury. Prokurator Generalny nie może odwołać prokuratora z terenu, że
prowadzi źle śledztwo, nie może przekazać sprawy i polecić prowadzić dalej śledztwo innej
prokuraturze. Ta reforma spowodowała, że prokurator rejonowy, okręgowy czy apelacyjny to
są w cudzysłowiu tacy książęta na swoich ziemiach, którzy w zasadzie są powołani na
kadencje, których nie można odwołać i którzy mogą robić co oni uważają, tak. Jeżeli się
dobierze doskonale współpracowników to może i w takiej sytuacji można sobie poradzić,
natomiast proszę pamiętać, że pan Andrzej Seremet podejmował wszystkie te decyzje nie
znając osób. Ja Szanowni Państwo zostałem wysłany na emeryturę, najpierw zdegradowany
przez pana Andrzeja Seremeta, później wysłany na emeryturę bez spotkania z nim, bez
wymiany poglądów. Wszyscy w zasadzie prócz wybranych nie spotkali się. Podejmował te
decyzje pod wpływem poduszczeń innych osób. Szanowni Państwo, te osoby, które miały iść
do Prokuratury Generalnej, miały być oceniane przez Krajową Radę Prokuratorów. W
Radzie Prokuratorów w czasie kiedy, pomimo wielkich zmian, ale za czasów Zbigniewa
Ziobry w 2010 w Radzie Prokuratorów z powrotem na 11 czy 12 prokuratorów w radzie 8
było bardzo mocno związanych z przeszłymi czasami, z byłym systemem. I ja powiedziałem, że
ja się nie dam opiniować tym prokuratorom. Oni mieli opiniować, czy ja się nadaję do służby
w Prokuraturze Generalnej. Ludzie, którzy nie zasługują na mój szacunek i zresztą nigdy im
tego szacunku nie okazywałem, oni mieli decydować, czy ja się nadaję do służby bez żadnych
26

kryteriów Szanowni Państwo. Nie ma znaczenia, że ktoś zna języki obce, że skończył studia
podyplomowe z prawa europejskiego, że ma doświadczenia w jednej służbie, w drugiej
służbie, nie ma żadnego znaczenia.”
26.15 „W moim przekonaniu sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i zarówno
prowadzona przez organy państwa i organy prokuratury kiedyś Szanowni Państwo, będą dla
studentów w Polsce, ale także na świecie podawane jako przykłady całkowitej degrengolady i
całkowitego nieprofesjonalnego podejścia do wyjaśnienia – przyjmijmy nawet taką tezę –
katastrofy w ruchu powietrznym. Nawet przyjmując taką tezę. To jest dla mnie coś
niebywałego Szanowni Państwo. Gdyby jakikolwiek student na wykładach w Toruniu u ojca
dyrektora na wyższej szkole, gdyby jakikolwiek student powiedział mi, że tak należałoby
przeprowadzić postępowanie w sprawie katastrofy lotniczej, nie mówię o zamachu, katastrofy
lotniczej, to by dostał pałę. Nie dwójkę tylko pałę.”
39.00 „Ja oceniam tą władzę dużo gorzej niż władzę SLD w latach 2001-2004. Dlaczego?
Dlatego, że lewica, powiedzmy sobie, czerwoni tak, oczywiście, robili deale, pamiętacie aferę
starachowicką, była korupcja, były przekręty i tak dalej, ale oni zdawali sobie sprawę, że
mogą za to ponieść odpowiedzialność. Czyli robiąc te wszystkie różnego rodzaju przekręty
mieli z tyłu głowy, że coś im się może za to stać. Natomiast ci są uważają, że są bezkarni, że
będą rządzić kolejne 10, 15 lat i że wszystko im ujdzie na sucho, Szanowni Państwo. Ja mam
doświadczenia życiowe, Szanowni Państwo, bo ja w 2000 roku trafiłem do Ministerstwa
Sprawiedliwości, byłem takim nieformalnym asystentem, doradcą, asystentem byłem, bo
byłem

młodym

gówniarzem

trzydziestoparoletnim

wtedy

Prokuratora

Krajowego

Wassermana, no i poznałem też wtedy, doradzałem też Zbigniewowi Ziobrze. No i poznałem
Lecha Kaczyńskiego. I w 2001 roku jak w kraju nastąpiła zmiana władzy, doszło do władzy
SLD byłem szykanowany, wiadomo, no bo jak to – za Kaczyńskiego w ministerstwie młody
gówniarz. Ale to co przeżyłem w 2001 roku, a to co przeżyłem w latach 2008 – 2011 to
Szanowni Państwo, to jest naprawdę betka. Ci ludzie są bezwzględni. Idą po trupach do celu,
żeby tylko osiągnąć sukces, a przede wszystkim sukces finansowo – gospodarczy.”
1.47.54 „Ja widzę światełko w tunelu. Ja widzę, że w Polsce może nastąpić zmiana i ja wierzę
w to, że ta zmiana nastąpi i tą Polskę sanujemy. Między innymi dlatego wykładam, robię
doktorat, mam studentów właśnie w Toruniu, już kilkuset zdało u mnie egzaminy. Ja każdego
z nich dokładnie sprawdzam, to są potencjalni kandydaci, których ja będę wykorzystywać, jak
będzie taka możliwość w dalszej służbie publicznej. Mam nadzieję, że tak się stanie. Więc
trzeba tworzyć kadry, trzeba tworzyć projekty ustaw, w taki sposób, aby przejmując władzę
można było to państwo sanować, bo kiedy PiS wygrał wybory, kiedy w 2005 roku zostały
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wygrane wybory, nie byli przygotowani do władzy. Nie byliśmy przygotowani do władzy.
Dlatego, że nikt nie wierzył tak naprawdę, że my wygramy te wybory Szanowni Państwo. Ja
dobrze pamiętam tamte czasy. I zaczynaliśmy to wszystko po prostu z marszu i parę miesięcy
trzeba było poświęcić na rozpoznanie sytuacji, kolejne parę miesięcy na rozpoczęcie zmian,
po czym nastąpił upadek rządu.”
Spotkanie z Bogdanem Święczkowskim w Tarnowie 7 kwietnia 2013r.
https://www.youtube.com/watch?v=h0ofj3kH654

2.09 „Olbrzymia część tak zwanych reform w III Rzeczpospolitej była inicjowana,
prowadzona przez przedstawicieli służb specjalnych zarówno naszego wschodniego sąsiada,
ale nie tylko. Nie zapominajmy o roli służb specjalnych niemieckich, amerykańskich czy
brytyjskich, które także w Polsce realizowały olbrzymią część swoich interesów w skali
globalnej jak i w skali lokalnej.”
3.16 „Podjęto takie działania, które miały doprowadzić do osłabienia wręcz wszystkich tych
instytucji państwa polskiego, instytucji każdego demokratycznego państwa, które mogły
kreować nowoczesne, silne państwo. Najprostszym przykładem jest na przykład na początku
lat dziewięćdziesiątych likwidacja w policji, w Komendach Wojewódzkich Wydziałów do
spraw Przestępczości Gospodarczej. Umożliwiło to olbrzym wzrost przestępczości.”
3.55 „Na przykład program powszechnej prywatyzacji, Szanowni Państwo. Ja bym nazwał
program powszechnej prywatyzacji programem powszechnego złodziejstwa na najwyższych
szczeblach władzy.”
4.27 „Za kulisami wszystkich tych większych lub mniejszych afer gospodarczych, szczególnie
tych największych, pojawiają się oficerowie służb specjalnych. Oficerowie służb specjalnych
Polski współczesnych, a także Służby Bezpieczeństwa czy WSI oraz oficerowie służb
specjalnych, że tak powiem państw z nami sąsiadujących i nie tylko.”
8.33 „Pamiętajmy, że przez okres dwudziestu pięciu lat tylko dwukrotnie była próba
stworzenia nowoczesnych, niezależnych i sprawnych polskich służb specjalnych, polskiego
sprawnego państwa. To są rządy pana premiera Olszewskiego i to są rządy Prawa i
Sprawiedliwości. Niestety krótki okres czasu oraz wściekły atak szeroko pojętych obrońców
środowisk mainstreamowych doprowadziły do tego, że te rządy były tak krótkie, że nie mogły
sanować, doprowadzić do powstania nowoczesnego, sprawnego i silnego państwa.”
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Debata w Klubie Ronina w Krakowie – „Bogdan Święczkowski o tajnym życiu III RP” 7 czerwca 2014r.
https://www.youtube.com/watch?v=mKKZ0MOYyZ4

[W jakim stanie jest państwo? Czy Donald Tusk powinien po prostu po tych taśmach
podać się do dymisji z całym rządem?]
9.04 „Powinien podać się do dymisji, bo to jest to co mówi Minister Sienkiewicz posługując
się wulgarnymi słowami jest całkowitą prawdą (…), To jest całkowitą prawdą, Tylko co
innego, do Polaków przekaz jest całkowicie inny. W rozmowach prywatnych ujawniają
rzeczywistość. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że publicznie okłamują nas w tej
sytuacji. Tworzą ten fałszywy obraz wizerunkowy Polski mlekiem i miodem płynący. W
związku z powyższym w oczywisty sposób ta władza powinna już dawno odejść. Po to, żeby
doszli do władzy tacy ludzie, że podejmą działania naprawiające państwo. Były takie
działania podejmowane w latach 2006-2007 kiedy dużo instytucji państwowych zaczęło
funkcjonować, nie powiem, że dobrze, ale zaczęło funkcjonować. Jednak później nastąpiły, do
władzy doszedł Donald Tusk i wszystkie te reformy, wszystkie te reformy, w moim przekonaniu
wszystkie te reformy odwołał i doprowadził do tego, że instytucje państwa osłabły. Ale
powtarzam, robił to w takim przekonaniu robił to świadomie po to, aby zgodnie z filozofią,
którą prezentował na początku lat 90-tych tzw. biznesmenom umożliwić robienie różnego
rodzaju interesów, także na majątku Skarbu Państwa, także na majątku publicznym Polaków.
Myślę, że to jest takie założenie i taka filozofia, żeby przeprowadzić taki deal jak był w
połowie, w latach 90-tych, kiedy był powszechny program prywatyzacji i każdy Polak miał się
wzbogacić, a tak naprawdę wzbogaciło się bardzo niewielu, a cała reszta została otumaniona,
takim sloganem, takim hasłem. To jest jednym z elementów dezinformacji, manipulacji,
tworzenie pewnych haseł nośnych społecznie, tworzących pewien obraz i wydźwięk społeczny
natomiast nie mających nic wspólnego w rzeczywistością.”
11.14 „Jeśli zapoznamy się z materiałami publicznymi dotyczącymi Amber Gold to przecież
tak naprawdę nikt o niczym nie wiedział. Czeski film. Amber Gold robił różnego rodzaju
deale, oszukiwał najprawdopodobniej klientów, a wszyscy o tym niby wiedzieli, a nikt nie
podejmował żadnych środków zaradczych. (…) na to pytanie już dawno powinna
odpowiedzieć komisja śledcza, oczywiście wcześniej prokuratura i służby specjalne, ale jak
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wiemy w przypadku Amber Gold służby specjalne całkowicie nie zadziałały, prokuratura
dopiero po jakimś czasie, wskutek interwencji PG. Zobaczymy oczywiście, co jest teraz w
materiałach śledztwa.”
[Pytanie o rozmowę Ministrów Nowaka i Parafianowicza (afera taśmowa)]
13.37 „Gdyby to było, gdyby to było prawdą, to moim zdaniem to rodzi to bardzo poważne
zagrożenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko Panu Parafianowiczowi. (…)
i jeżeli było tak, że zablokował jakiekolwiek działania sprawdzając legalność czy nielegalność
transferów finansowych (…) to byłoby to w moim przekonaniu przestępstwo.”
Ale po tym do dymisji winien podać się Donald Tusk?
22.07 „Tak proszę Ojca, Szanowni Państwo musi o tym zdecydować Donald Tusk, tylko
Donald Tusk chyba, bo nie Prezydent RP, bo przecież pan Komorowski jest politycznie
podległy Donaldowi Tuskowi. (…) Tutaj musi ponieść Donald Tusk i środowisko, które
obdarzyło go władzą, wspomagało przy trwaniu u władzy.”
23.08 „I jest trzecia opcja, która w przypadku państwa i Polaków jest najlepsza, czyli upadek
rządu Donalda Tuska i przedterminowe wybory parlamentarne.”
26.34 „Jak najbardziej, po tym wszystkim dla mnie zaskoczeniem było, że Mariuszowi
Kamińskiemu nie został uchylony immunitet. Naprawdę chyba kilku, kilkunastu posłów
przejrzało na oczy. Tak naprawdę, biorąc także moje doświadczenia z przed kilku lat, kiedy
mnie próbowano uchylić immunitet prokuratorski w innej sprawie, ale podejrzewam, że przy
okazji innych zarzutów, wiem, że prokuratorzy niestety, czy też śledczy nie są szkoleni z
zakresu pracy operacyjnej służb specjalnych (…) i podejmują decyzje, które nie są do końca
zgodne z duchem i literą prawa. (…) Jeżeli prawdą jest, że jeden z zarzutów Mariusza
Kamińskiego miał dotyczyć interpretacji prawa (…). Gdyby tak było, Szanowni Państwo tak
naprawdę prawo stanowione w Polsce traciłoby znaczenie, bo gdzie dwóch Polaków tam trzy
zadnia (…) Za interpretację prawa, tak naprawdę nikt nikomu nie powinien stawiać zarzutów
karnych. Od interpretacji prawa ostatecznie jest sąd.”
41.41 „Kolejna rzecz. Mariusz Kamiński w takiej sprawie nigdy nie byłby przesłuchiwany
jako świadek. Uchylenie mu immunitetu oznaczałoby, że zostałby podejrzanym, co nie
oznaczałaby, że w przyszłości prokuratura nie mogłaby w przyszłości umorzyć postępowania.
Ale przecież ja odnoszę nieodparte wrażenie, że cały ten wniosek o uchylenie immunitetu,
cała ta medialna szopka, zresztą jak było to przy okazji mojej sprawy z moim immunitetem,
odniosłem wtedy wrażenie, tutaj także takie wrażenie odnoszę, że to miało się dziać na
zasadzie nie złapać króliczka, tylko gonić króliczka. Co z tego, że Mariusz Kamiński nie
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ponosi odpowiedzialności za te zarzuty, które chciano mu przedstawić, ale przez wiele
miesięcy i lat musiałby się za to tłumaczyć.”
43.07 „Ja wyrażam przekonanie, a znam Mariusza Kamińskiego, byliśmy szefami
konkurencyjnych służb specjalnych (..) ale współpracowaliśmy na bieżąco (…) i wyrażam
przekonanie, że jego zastępcy, jego oficerowie jak i on sam nie przekroczyli prawa i nie
naruszyli tego prawa. Natomiast robili wszystko, aby wykryć jak najwięcej afer. Ja
zazdroszczę Mariuszowi Kamińskiemu, że będąc Szefem CBA miał tak wielu aktywnych,
kreatywnych i mobilnych oficerów poświęcających się dla Rzeczpospolitej, bo ja w Agencji
miałem trudności. Musiałem głęboko szukać, aby znaleźć takich nie zmanierowanych nie
związanych z poprzednim układem rządzącym, znaleźć , którzy chcieliby naprawdę w Polsce
likwidować czy zniszczyć skalę przestępczości zorganizowanej i przestępczości związanej ze
zdradą ojczyzny.”
[Odpowiedzi na telefony widzów.]
54.10 „Oczywiście Panie Marianie, ma Pan całkowitą rację. Taki audyt musi być
przeprowadzony. Tylko, żeby on został przeprowadzony w sposób profesjonalny trzeba mieć
dostęp do wszystkich informacji, a ten dostęp do wszystkich informacji jest możliwy tylko i
wyłącznie przy zmianie władzy. Audyt przeprowadzony przez jedną czy drugą partię
opozycyjną niestety będzie obdarzony bardzo dużym procentem błędów, dlatego, że będzie
oparty tylko i wyłącznie na informacjach jawnych. Które władza publiczna ujawni albo chce
ujawnić. Także panie Marianie, ja myślę, że jeżeli nastąpi zmiana władzy i środowiska
patriotyczne dojdą do władzy, powstanie nowy rząd, który będzie chciał naprawić
Rzeczpospolitą, to taki audyt musi zostać przeprowadzony, po pierwsze bardzo szczegółowy,
w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Po drugie Panie Marianie, to nie
koniec. Muszą być wyciągnięte wnioski z takiego audytu i osoby odpowiedzialne za
naruszenia prawa, przekroczenie prawa, czy za inne przestępstwa muszą ponieść, po pierwsze
odpowiedzialność karną, przed sądami, zreformowanymi, polskimi sądami. Po drugie, muszą
ponieść odpowiedzialność polityczną przed zreformowanym polskim Trybunałem Stanu. I ja
oczywiście nie jestem politykiem, ja jestem ekspertem, ale mogę panu powiedzieć, że będę
doradzał zarówno przedstawicielom jednej czy drugiej partii opozycyjnej patriotycznej, aby
taki plan działań przyjąć. Natomiast wszystkie próby audytu, które są realizowane w pewnych
wycinkowych dziedzinach życia publicznego są obarczone tym błędem, że nie ma dostępu do
pełnej informacji, a przedstawiciele władzy robią wszystko, żebyśmy tego dostępu nie mieli.
Proszę mi wierzyć, że ja byłem, zostałem odwołany z kolejnego stanowiska, bo byłem
przedstawicielem w radzie społecznej Szpitala Górniczego w Sosnowcu. Jak Pan jest ze
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Śląska to pan wie, gdzie jest ten szpital. Zostałem odwołany, ale proszę mi wierzyć, że
kiedykolwiek chciałem uzyskać jakiekolwiek informacje o sytuacji tego szpitala, co do
różnego rodzaju inwestycji, które przeprowadzano, to spotykałem się z olbrzymim oporem to
po pierwsze, a po drugie zostałem odwołany po prostu i zrobiono to w białych rękawiczkach.
Więc panie Marianie, po to, aby przeprowadzić audyt i pociągnąć odpowiedzialnych za
ewentualne przestępstwa do odpowiedzialności trzeba mieć władzę.”
59.00 „Panie Marku. Ma pan całkowitą rację. Tylko chcę Panu powiedzieć, że ja wiem i
chyba pan wie od ponad 7 lat nie jesteśmy przy władzy, ja nie jestem szefem służb
specjalnych, Minister Ziobro nie jest ministrem sprawiedliwości, O tej sprawie, o której pan
mówi ja nie mogę mówić, bo objęta jest tajemnicą państwową. Publicznie wiadomo i to mogę
powiedzieć, że pan Peter Vogel złożył bardzo ciekawe wyjaśnienia i zeznania w prokuraturze
katowickiej, e…, kiedy byłem szefem ABW, kiedy minister Ziobro był ministrem
sprawiedliwości. Pomoc prawna ze Szwajcarii została zrealizowana. i jest bardzo ciekawa
bardzo bardzo ciekawa. Ale to wszystko, zrealizowanie tej pomocy prawnej stało się już po
zmianie władzy. Po zmianie władzy. I to co się stało w tych postępowaniach w późniejszym
okresie czasu to jest tajemnicą rządów Donalda Tuska. To jest tajemnica rządów Donalda
Tuska. Ja nie mogę się wypowiadać, ja posiadam wiedzę co się stało z tymi sprawami i jak je
zakończono, z jakiego powodu i tak dalej. Być może, najprawdopodobniej to będzie element
tego audytu, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli będzie tam dana taka możliwość. Szanowni
Państwo, my nie możemy teraz nic zrobić, że ja jestem emerytem. Minister Ziobro jest tylko
szefem teraz partii politycznej. Tak.”
Ile pan ma lat panie Ministrze?
1.00.18 „Czterdzieści cztery.”
Dlaczego pan już jest na emeryturze?
1.00.21 „No przecież wysłano mnie ponad 4 lata temu. Ja podejrzewam, że z powodu tego,
żeby nie mieć, że tak powiem osoby, która patrzyłaby na ręce w Prokuraturze Generalnej. Ale
dlaczego zostałem wysłany na emeryturę to tylko wie sam Prokurator Generalny Andrzej
Seremet i jego należy pytać. Ja na tą emeryturę nie chciałem iść i robiłem wszystko, żeby na
nią nie przejść.
Tak się stało, że na niej jestem. Liczę na to, że wrócę z tej emerytury, bo jest taka możliwość
prawna, kiedy będzie przychylna atmosfera w organach władzy publicznej. I będziemy mogli
wrócić do wielu tych spraw. Proszę mi wierzyć, że my staramy się i możemy monitorować
dalszy los tych różnego rodzaju postępować i informacji. Natomiast mogę panu powiedzieć
tak, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego to służby specjalne dysponują olbrzymimi,
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bardzo ciekawymi, interesującymi, ciekawymi informacjami na temat jego osoby i tak dalej i
tak dalej. Ale natomiast po pierwsze nie możemy o tym publicznie mówić. Po drugie akcja
CBA, która zaczęła się jeszcze w czasach, w czasach , jakiś początek powiedzmy sobie, wstęp
był w czasach rządów prawicy, to jednak była już prowadzona w czasach rządów Donalda
Tuska. I jak się zakończyła to też już teraz Mariusz Kamiński sugeruje różnego rodzaju
zachowania, które jego zdaniem w prokuraturze nosiły znamiona przekroczenia uprawnień,
czy niedopełnienia obowiązków. Mariusz Kamiński zapewne ma dowody na takie zachowania
kolegów prokuratorów. Ja nie chcę w to wierzyć, ale jeżeli ma takie dowody to powinny być
one przedmiotem jawnego postępowania karnego, żebyśmy się dowiedzieli czy tutaj nikt nie
próbował niczego ukrywać przed opinią publiczną i tutaj wierzę, że tak nie było, że
prokuratorzy, moi koledzy potrafili zachować się rzetelnie, ale informacje przekazywane
publicznie świadczą, że mogło być coś innego.”
1.04.04 „Wie Pan, jeżeli chodzi o stanowisko wybór prokuratora generalnego, ja powiem tak.
Na pewno absurdalną sytuacją jest sytuacja obecna, kiedy prokurator generalny jest
powoływany w taki sposób jak jest powoływany i zawiaduje taką prokuraturą jaką stworzyła
po reformie Platforma Obywatelska. Taka sytuacja nie może trwać. Ona doprowadziła do
znacznego osłabienia prokuratury i prestiżu zawodu prokuratora czy misji prokuratora. Mam
nadzieję, że to ulegnie zmianie. Jaki wybrać model, ja sam nie wiem. Ja jestem zwolennikiem
tego, że prokuratura winna być elementem władzy wykonawczej, a więc powinien być
połączony Minister Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym. Ale równie ciekawą jest
koncepcja, aby wybierać Prokuratora Generalnego. Tylko Szanowni Państwo, pamiętajcie
jakich wyborów dokonują Polacy. Przez ostatnie przynamniej kilka lat. Więc ja niestety,
gdyby były wyborcze, wybory powszechne Prokuratora Generalnego przy takich mediach
mainstreamowych, przy takim ataku na środowiska patriotyczne podejrzewam, że
Prokuratorem Generalnym zostałaby osoba, która nie odpowiadałaby Panu, ani mnie.
Aczkolwiek oczywiście byłoby można powiedzieć, że wybraliście sobie takiego Prokuratora
Generalnego to macie taką politykę karną, a nie inną. Zatem jest to oczywiście bardzo
ciekawa koncepcja, taką koncepcję zaprezentowała Solidarna Polska, ona zasługuje na
przemyślenie, natomiast nie wiem, czy to by się sprawdziło. Musimy pamiętać Szanowni
Państwo, i to mocno podkreślam, wprowadzono w Polsce za rządów Donalda Tuska, zresztą
lewica to także wprowadziła, pojęcie niezależności prokuratury. Jest absurdem, że
prokuratura jest niezależna. Niezależny powinien być prokurator prowadzący śledztwa, czyli
nie powinien być zależny od żadnej opinii, nacisków od żadnych polityków. Natomiast
prokuratura jako organ hierarchicznie podporządkowany, jako taki element struktury,
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powiedzmy sobie przypominający strukturę wojskową, tak czyli są przełożeni, nie może być
niezależna. A już w takim modelu jak jest w chwili obecnej to tak naprawdę Prokurator
Generalny Andrzej Seremet niewiele może. On tak naprawdę może chcieć zmienić tą
prokuraturę, zmienić metodologię działania, sposoby działania, przyśpieszyć procedury, ale
tak naprawdę, on tego nie ma instrumentów prawnych, żeby to uczynić. Takiego potworka
prawnego przygotowała w 2009 roku Platforma Obywatelska – rządząca partia. I to muszę
powiedzieć, bo to ich projekt, przeforsowano go w Sejmie, pomimo protestów różnego rodzaju
stowarzyszeń, między innymi Stowarzyszenie Niezależnych Prokuratorów AD Vocem, którego
jestem członkiem, czy też pokazywaliśmy, gdzie są błędy, absurdalne stwierdzenia w tej
ustawie, w tej zmianie ustawy. Później w czasie konkursu na PG ja występując przed Krajową
Radą Sądownictwa punktowałem te wszystkie błędy i uchybienia. Mówiłem w 2010 roku, że
Prokurator Generalny nie będzie mógł prawidłowo kierować Prokuraturą Generalną. Minęły
4 lata i jest to prawda, co osobiście, ale co najgorzej ta władza pracuje nad nową ustawą o
prokuraturze, która pogłębi jeszcze problemy, zamiast te problemy zlikwidować.
Przypominam Państwu, że w lipcu przyszłego roku wchodzi de facto nowy kodeks
postępowania karnego, z którego będzie musiała wyjść nowa ustawa o prokuraturze, z
którego wynika, że tak naprawdę przestępcy w białych kołnierzykach stanął się w wielu
aspektach dużo bardziej bezkarni niż są w chwili obecnej. I to też przechodzi bez echa w
polskich mediach mainstreamowych. Pojawiło się parę artykułów w mediach prawicowych. W
Naszym Dzienniku czy Telewizji Trwam, czy w mediach katolickich, Natomiast w mediach
maianstreamowych ten temat się nie pojawia. Dlaczego? To możemy tylko się zastanawiać.
W tej książce też nie ma afery, która powinna być opisana, afery zniknięcia art. 585 Kodeksu
Spółek Handlowych, kiedy to jeden z polskich biznesmenów otrzymał taki zarzut w
prokuraturze i został skierowany akt oskarżenia dotyczący działania na szkodę spółki proces
się rozpoczął, przyszły wszystkie strony na salę sądową i co się okazało, że w międzyczasie
polski Sejm zmienił Kodeks Spółek Handlowych i uchylił ten przepis karny i biznesmen
wyszedł niewinny, bo przestępstwa już nie było, a są nagrania są kasety, kiedy projekt ustawy
jest przekazywany Ministrowi Sprawiedliwości itd. Napisał o tym duży artykuł Cezary Gmyz
w Rzeczpospolitej i co. Nic.”

Wywiad w Telewizji Trwam z dnia 14 czerwca 2014r.
https://www.youtube.com/watch?v=QUyNwSohjlU
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4:15 „Z chwilą odwołania Mariusza Kamińskiego CBA zmieniło swój charakter i przestało
zajmować się, w takim stopniu jak należałoby się tą korupcją na najwyższych szczeblach
władzy. Oczywiście tzw. afera Brunona K., tragedia pod Smoleńskiem katastrofa Smoleńska
sprawa Amber Gold dla najbardziej.”
Ale to są wydarzenia, które jak są w trakcie wyjaśniania czy one się już zakończyły?
4.40 „Część się zakończyła już pozytywnie dla uczestników tych wydarzeń, otóż prokuratura
nie znalazła znamion przestępstwa te osoby są niewinne się w świetle prawa. Moja ocena czy
dla wielu Polaków jest inna czy będzie możliwość wrócenia do tych spraw przy innej ekipie w
wymiarze sprawiedliwości podejrzewam, że tak. Część z tych spraw w dalszym ciągu trwa
część rozgrywa się przed sądem jak sprawa tzw. zamachowca Pana Brunona K. zobaczymy
jak się skończą jak niestety nie mam zaufania do obecnych organów wymiaru
sprawiedliwości, w związku z powyższym podejrzewam, że z takich lub innych przyczyn też
zakończy się pozytywnie do ewentualnych sprawców.”
Wywiad w ŚTM z dnia 18 września 2014
https://www.youtube.com/watch?v=IODwiBgwTCg

[Wypowiedź dotyczy zatrzymania przez ABW dwóch osób z Ministerstwa Obrony
Narodowej w związku z udziałem w obcym wywiadzie.]
13.45 „Natomiast jeżeli prawdą jest, że ta osoba [chodzi o konsula honorowego Rosji] o
takich dziwnych, w cudzysłowie, kontaktach i relacjach, będąca jeszcze Konsulem
Honorowym Rosji, otrzymała kontrakty związane z bezpieczeństwem informatycznym kraju i z
instytucjami rządowymi, uważam, że to jest olbrzymi skandal, Kolejna afera czasów
Platformy Obywatelskiej, która musi być dokładnie wyjaśniona. To, że w sferze
bezpieczeństwa teleinformatycznego od 2008r. dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy,
poczynając od łączności niejawnej, łączności najważniejszych osób w państwie,
przetasowania, wyrzucania różnego rodzaju spółek, wprowadzanie nowych spółek, po
stworzenie Narodowego Centrum Kryptografii, przez byłego szefa ABW Bondaryka, to
wszystko bardzo, powiedziałbym w cudzysłowie, bardzo brzydko śmierdzi.”
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Wypowiedź dla TV Republika z 16 października 2014r.
https://www.youtube.com/watch?v=boWRrBso9UA

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)

4.42 „Szanowni Państwo, Ojcze, przecież dobrze wiemy jakiego wykształcenia jest Pani
Premier Kopacz, dobrze wiemy w jakim otoczeniu się porusza. Wiemy jacy eksperci,
specjaliści, w cudzysłowiu, funkcjonują w jej otoczeniu, a mający w nadzorze służby
specjalne. Oczywiście osoby te całkowicie nie mają zielonego pojęcia o specyfice pracy
operacyjnej służb i pracy dezinformacyjno - manipulacyjnej polskiego wywiadu czy polskiego
kontrwywiadu.”
Wypowiedź dla Radia Maryja z 17 października 2014r.
https://www.youtube.com/watch?v=9dbylx_EsA4

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)

[Materiał dotyczący interwencji policji i prokuratury w siedzibie tygodnika Wprost i
afery taśmowej.]
[Na pytanie dziennikarza, czy ABW może pochwalić się jakimiś sukcesami w
wyjaśnianiu afery taśmowej.]
5.55 „No przecież chyba wszyscy widzimy, że niczym się nie mogą pochwalić. Przerażające
jest to, Szanowni Państwo, o czym jeszcze nie mówiliśmy tutaj nigdy wcześniej, że system
bezpieczeństwa narodowego został tak zniszczony przez obecną władzę, że służby specjalne
nie potrafiły wcześniej, przed nagraniami, którzy z funkcjonariuszy publicznych, którzy z
ministrów, wiceministrów, zajmują się różnego rodzaju podejrzanym

lobbingiem,

podejrzanymi działaniami, które mogły mieć charakter przestępczy. Nie wyeliminowały z
życia publicznego tzw. czarnych owiec. Wręcz na odwrót, przez ten rok nabrałem już
całkowitego przekonania, że działo się to za zgodą i wiedzą Donalda Tuska, że był swoisty
system sprawowania władzy, połączenie życia publicznego z biznesem prywatnym. I im więcej
się na ten temat dowiadujemy tym bardziej świadczy to o całkowitej degrengoladzie państwa
Donalda Tuska, teraz Ewy Kopacz. Natomiast, tak szczerze mówiąc, no to jest porażające, że
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służby, do dni dzisiejszego nie potrafiły ustalić gdzie, co i jak i kto te nagrania w dalszym
ciągu wykorzystuje, no do pracy dziennikarskiej czy do gry politycznej. To jest żenujące dla
służb specjalnych, to jest żenujące dla służb porządku publicznego, to jest żenujące dla całego
państwa. To potwierdza tą teorię, o której mówię od 8 lat, że tak naprawdę tym ludziom nie
zależy na bezpieczeństwie publicznym, tylko zależy na bezpieczeństwie swoich szemranych
interesów.”
8.10 „Pierwsza rzecz to czy istniała potrzeba przeprowadzenia takiej akcji w redakcji
wolnego medium, do którego mam krytyczny stosunek w chwili obecnej, ale wolnego. Otóż w
moim przekonaniu nie istniała potrzeba przeprowadzenia takiej akcji. Tutaj przeszukanie czy
zażądanie wydania rzeczy dotyczy dowodów popełnienia przestępstwa, czy służących do
popełniania przestępstwa, a każdy inteligentny człowiek zdawał sobie sprawę, że redakcja
może posiadać tylko i wyłącznie kopię tychże nielegalnych, jak uważają niektórzy, nagrań.
Natomiast oczywiście, w państwie może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia czynności
procesowych w postaci przeszukań, zabezpieczeń rzeczy w redakcjach medialnych czy w
stacjach telewizyjnych, w zależności oczywiście od charakteru przestępstwa. Ale gdyby taka
potrzeba zaistniała, oczywiście w ostateczności, to taką akcję należy profesjonalnie
przygotować. Skoordynować działania poszczególnych służb państwowych. Tutaj oczywiście
powinna być zaangażowana w odpowiedni sposób policja. Gdyby, nie w tej sytuacji, ale
gdyby hipotetycznie taka potrzeba zaistniała, musiałoby to być bardzo dokładnie skorelowane
z działalnością prokuratury i oficerów służb specjalnych, tak aby nie doszło do takiego
zgiełku, takiego medialnego show. Tu w tym wypadku sytuacja jest oczywiście inna, bo te
wszystko, ten zgiełk doprowadził do tego, że władzy nie udało się ukryć pewnych, bardzo
przykrych dla niej okoliczności i zdarzeń.”
14.06 „Więc to też świadczy o profesjonalizmie obecnych służb, stanu obecnego systemu
bezpieczeństwa narodowego. Tak naprawdę ci ludzie się na niczym nie znają. Dzisiejsza
informacja, że Cichocki przestał, przestaje być ministrem koordynatorem – i bardzo dobrze,
bo on przecież nie ma zielonego pojęcia o służbach, o pracy operacyjnej, o pracy śledczej. No
zostanie Marek Biernacki, no z całym szacunkiem dla pana posła Biernackiego, bo był
ministrem spraw wewnętrznych, ministrem sprawiedliwości, ale nie ma zielonego pojęcia o
pracy operacyjnej, o technologii prowadzenia inwigilacji, kontroli operacyjnej i pracy
rozpoznawczej służb specjalnych. No to naprawdę nic się nie zmienia, cały czas to samo,
wykorzystywanie służb najprawdopodobniej tylko i wyłącznie dla celów politycznych a nie dla
celów państwa.”
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Wypowiedź dla TV Republika z dnia 15 czerwca 2015r.
https://www.youtube.com/watch?v=JBKNxSvbFdA

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)

[Program dotyczy zaniedbań AW i ABW bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej]
2.24 „Jeżeli te informacje są prawdziwe, to niewątpliwie odpowiedzialność za to ponosi
premier rządu RP Donald Tusk i no i szefowie poszczególnych służb specjalnych, bo to jest
naprawdę coś niewyobrażalnego. Ginie Prezydent RP, giną inne ważne osoby w państwie,
ginie generalicja Wojska Polskiego, nie jest powoływana wewnątrz AW czy wewnątrz ABW
specjalna grupa operacyjna, nie jest powoływana grupa pomiędzy służbami, która miałaby
zajmować się kompleksowo problematyką wyjaśnienia katastrofy samolotu naszego
rządowego, państwowego z głową państwa, który zginął na pokładzie tegoż samolotu.
Naprawdę to jest coś przerażającego.”
3.20 „Takich zaniedbań, i to świadomie, z tego co tu czytaliśmy, świadomie nie podjęto i
zaniechano jakikolwiek działań. To się niestety nakłada na inną bezsilność organów państwa,
bo przypominam cały czas, jak to Prokurator Generalny musiał samochodem dojeżdżać do
Warszawy, bo nie było środków transportu, jak Donald Tusk samochodem jechał do
Warszawy, bo nie było środków transportu, ale te osoby przynajmniej wykazały minimum
aktywności i pojawiły się w Warszawie, zaczęły jakieś działania podejmować mniej lub lepiej
oceniane. Szef BOR-u w tym czasie Szanowni Państwo był na Kleparzu na targowisku
podobno, też musiał się przemieszczać do Warszawy, nie wiadomo, czy jakikolwiek działania
też na terenie kraju podjął, zatem naprawdę to jest obraz całkowitego rozkładu państwa, ale
umyślnych w moim przekonaniu zaniechań.”
[Odnosząc się do wywiadu z jakimś oficerem ABW, który twierdzi, że bezpośrednio po
katastrofie smoleńskiej w AWB i AW nie podjęto żadnych czynności]
6.38 „To świadczy o świadomym zaniechaniu. Teraz należy zadać pytanie – z jakich
powodów? Czy jak mówią zwolennicy spiskowej teorii, te osoby [szefowie służb] uczestniczyły
w szeroko pojętej grupie osób, w której znajdował się przede wszystkim Prezes Rady
Ministrów, która robiła wszystko, żeby sabotować wizytę pana Prezydenta w Katyniu i aby
doprowadzić do tego, aby ta wizyta się skutecznie nie zakończyła, no albo ta najgorsza teza i
najgorsza spiskowa teoria, że świadomie albo nieświadomie uczestniczyli w próbie, tzn. w
doprowadzeniu do śmierci Prezydenta RP i 96 osób przy udziale osób trzecich. Ja nie chcę
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tutaj mówić o zamachu, dlatego, że brak jest dowodów procesowych. Jako prokurator w
stanie spoczynku nie chciałbym snuć opowieści operacyjnych bez dowodów, by ten łańcuch
poszlak, o których mówi tutaj oficer wywiadu on jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący,
natomiast nie mamy twardych dowodów.”
9.55 „Trzy czy cztery miesiące po katastrofie ja między innymi spotkałem się z
przedstawicielami ambasady i służb amerykańskich w ambasadzie amerykańskiej, zresztą
próbowano później zrobić przecież ze mnie i z moich kolegów agentów CIA i okazało się, że
przez trzy czy cztery miesiące nikt ze strony polskiej nie zwrócił się z pomocą o wyjaśnienie tej
katastrofy smoleńskiej. Dopiero pan prokurator Pasionek podjął takie działania, za co zresztą
miał postępowanie dyscyplinarne, a pułkownik, który to postępowanie (…) stał się za sprawą
pana Komorowskiego generałem Wojska Polskiego.”
11.25 „Niestety upływ czasu powoduje to, że bardzo wiele dowodów uległo zatarciu, bardzo
wiele dowodów nie da się pozyskać, albo niektóre czyny ulegną przedawnieniu. To jest
właśnie państwo Platformy Obywatelskiej. Bardzo wiele zmian w m. in. w prawie, w kodeksie
postępowania karnego, które wchodzą od 1 lipca tego roku zostało po to wprowadzonych, aby
zapewnić tym ludziom bezkarność. Musicie państwo zdać sobie z tego sprawę, że wszystko, co
robiono przez ostatnie pięć lat w katastrofie smoleńskiej w zakresie prawa, w zakresie
organizacji tych służb, w zakresie organizacji prokuratury było między innymi robione po to,
aby zapewnić tym osobom bezkarność, jeżeli ewentualne postępowania karne zakończyłyby
się przedstawieniem im zarzutów.”
[Na pytanie, czy zatem specjalna ustawa jest potrzebna w nowym parlamencie:]
12.22 „Oczywiście specjalna ustawa, reforma prokuratury, reforma kodeksu postępowania
karnego, a niestety to już jest taka potrójna stajnia Augiasza. Pamiętam, że to co robiliśmy w
latach 2006 – 2007 to była próba czyszczenia tej stajni, teraz ta stajnia to jest po prostu po
dach pełna gnoju i tak naprawdę nie wiem, jak szybko i jak skutecznie da się wszystkie te
kwestie wyjaśnić. Oczywiście katastrofa smoleńska jest podstawową kwestią do wyjaśnienia
przez uczciwe, patriotyczne władze Rzeczpospolitej, mam nadzieję, że stanie się to szybciej niż
później, natomiast przez te lata zaniedbań bardzo trudno będzie jednoznacznie ustalić
przyczyny katastrofy po pierwsze, po drugie bardzo trudno będzie tych wszystkich
odpowiedzialnych za te zaniechania pociągnąć do odpowiedzialności karnej, bo niektórzy z
nich uciekli za granicę na różne stanowiska, niektórzy z nich korzystają z tego że już piąty rok
w tym zakresie nic się nie robi, korzystają z tego, że prokuratura jest w cudzysłowiu
niezależna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem to jest naprawdę ciężka praca i będzie
ona naprawdę utkana, będzie bardzo wyboista.”
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Wywiad w TV Republika z dnia 23 czerwca 2015r.
https://www.youtube.com/watch?v=JJTLKE3Jpqo

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)

Super Express: - Z doniesień "Gazety Wyborczej" i krążących plotek wynika, że w
aferze podsłuchowej mogło dojść do podsłuchania premiera polskiego rządu Donalda
Tuska. I to z udziałem byłych pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Czy gdyby to się potwierdziło, nie należałoby rozważyć pójścia tą samą drogą, co w
przypadku WSI, i rozwiązać ABW, tworząc tę służbę od nowa?
Bogdan Święczkowski: „Warto postawić pytanie nie tylko o to, jak służby dbają o
bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Warto zapytać też o to, czy służby specjalne
obserwują i dbają o odnalezienie swoich byłych pracowników poza służbami, czy weryfikują
ich zachowania, czy po prostu rzucają ich na rynek. Gdyby o to nie dbały, to jedną z opcji
powinna być opcja zerowa, czyli rozwiązanie służb specjalnych, np. ABW, i zawiązania ich na
nowo. Aczkolwiek takie działania podejmowało w przeszłości m.in. SLD, likwidując UOP i
tworząc ABW. Nie do końca przyniosło to pozytywne rezultaty.”
Z pańskiego doświadczenia może być prawdopodobne, że za aferą podsłuchową stoją
byli pracownicy ABW, którzy chcieli sobie dorobić?
„To jedna z hipotez, którą musi zbadać prokuratura. Podobnie ważną hipotezą jest
wykorzystanie polskich służb specjalnych oraz polskich biznesmenów przez obce służby.
Oprócz korzyści majątkowej w grę wchodzi właśnie ta najgorsza wersja, że te nagrania mogą
znajdować się w rękach obcych służb.”
Mówimy obcych, w domyśle rosyjskich?
„W latach 2006-2007 ABW sygnalizowała np. premierowi, że zbyt wiele instytucji państwa
polskiego znajduje się w pobliżu rosyjskiej ambasady. Za bardzo ułatwialiśmy służbom
specjalnym Rosji pozyskiwanie informacji na temat działania MON, Kancelarii Premiera i
innych wysokich funkcjonariuszy państwa, którzy przebywają w kompleksie na ul. Parkowej.
Przecież to jest dokładnie naprzeciwko ambasady Rosji! Wtedy na te sygnały zareagowano i
to uwzględniono, m.in. minister Szczygło przeniósł siedzibę szefa MON. Niestety, za czasów
Platformy to zbagatelizowano, a prezydent Komorowski wręcz wrócił do Belwederu, w
pobliże ambasady Rosji.”
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W odczuciu wielu obywateli płacimy spore kwoty na służby, a one niezbyt dobrze
wywiązują się ze swojej roli. Na ile to odczucie jest słuszne?
„Tu są dwie kwestie. Jedna to pewien bezruch polityków i niechęć do zadaniowania w
zakresie kontrwywiadu i wywiadu. Donald Tusk, ale też Ewa Kopacz nie chcieli albo nie
rozumieją, co mogą dzięki służbom specjalnym osiągnąć. Po drugie, nie ma planu i systemu
bezpieczeństwa narodowego, który na wypadek pokoju i zagrożenia wojennego nadawałby
określone zadania służbom. Przez to służbom brakuje kompetencji albo nakładają się one na
siebie. W przypadku tej afery chodzi np. o to, kto powinien sprawdzać pomieszczenia, w
których rozmawiają najważniejsi urzędnicy państwowi. BOR? ABW? Ktoś inny? To wciąż nie
jest rozwiązane.”

Wywiad dla Super Exspressu z dnia 29 sierpnia 2015r.
http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/Bogdan-Swieczkowski-moze-rozwazyc-rozwiazanieabw_669388.html

[Wypowiedź dotycząca inwigilowania dziennikarzy różnych redakcji za czasów rządów
PO – PSL]
1.17 „Oczywiście, kwestia inwigilowania dziennikarzy jest bardzo istotna, ale proszę zwrócić
uwagę na dzisiejszą wypowiedź szefa ABW pana prof. Pogonowskiego, który mówił o tym,
mówił o innych osobach, nie mówił tylko i wyłącznie o dziennikarzach. Zatem możemy
spodziewać się informacji o inwigilacji dużo większej grupy osób. Nie tylko środowiska
dziennikarskiego, ale także innych osób związanych z szeroko pojętym życiem publicznym.”
3.33 „Skądinąd przecież ja od kilku lat twierdziłem, że m. in. ja także poddawany byłem takiej
inwigilacji. Z niecierpliwością czekam na wyniki tejże kontroli i chciałbym się także zapoznać
z jej ustaleniami, bo być może tam są także informacje dotyczące mnie czy moich zastępców.”

Wywiad w TV Republika z dnia 25 lutego 2016r.
https://www.youtube.com/watch?v=64kKQUSR-yw

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)
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5.35 „No i oczywiście była Krajowa Rada Prokuratorów, w skład której wchodzili politycy i
podejmowali także decyzje kadrowe dotyczące prokuratorów. (…) tutaj są dwie płaszczyzny,
jest płaszczyzna organizacyjno – legislacyjna, to w jaki sposób próbowano zmieniać polskie
prawo karne, polskie postępowanie karne. Ja nieodparte wrażenie tutaj odnoszę, że
próbowano to robić w interesie i na potrzeby polskich przestępców, a także środowisk, które
zajmowały się obroną tychże osób. Dotyczy to sfery tzw. przestępczości gospodarczej tzw.
białych kołnierzyków jak i sfery kryminalnej. Gdyby ta nowelizacja, uchwalona przez
poprzednio rządzącą koalicję PO i PSL była realizowana w praktyce przez dłuższy okres
czasu, doprowadziłaby, w moim przekonaniu, do bezkarności wielu przestępców
gospodarczych, na wielką skalę działających na terenie Polski, wyłudzających pieniądze czy
podatki, ale także doprowadziłoby to do wielu niekorzystnych zmian w zakresie przestępczości
kryminalnej (…) My oczywiście, znaczy ustawodawca, nowy rząd, doprowadził do odrzucenia
tego, tych niekorzystnych zmian i w tej chwili znowu wracamy na tryby prawdy materialnej a
nie formalnej. Jeszcze jest drugi element czyli sprawy materialno – kadrowe. Tutaj niestety
przez wiele, wiele lat polska prokuratura, przynajmniej przez 8 ostatnich lat polska
prokuratura bardzo odczuła niechęć rządzących do organów ścigania, do tych organów,
które stoją na straży praworządności, polskiej prokuratury między innymi. I środki finansowe,
które były przeznaczone na prokuraturę były żenująco niskie i do tej pory prokuratura boryka
się z wieloma problemami z tym związanymi. (…) No ale reorganizacja oznacza także, że
musimy przeprowadzić wiele zmian kadrowych i strukturalnych w prokuraturze, co także
oznacza szereg działań, które musimy podejmować i także angażować w to prokuratorów, ale
takie są potrzeby.”
Wypowiedź dla Radia Maryja z dnia 20 kwietnia 2016
https://www.youtube.com/watch?v=IxGdS_ZW9XU

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)

0.58 „A zatem tak, podejmujemy intensywne działania, szkoda że nie zrobiono tego wcześniej,
bo był na to czas, żeby się przygotować odpowiednio, ale mimo wszystko mam nadzieje, że w
niedługim czasie będą pierwsze efekty naszych działań.”
2.21 „Okazuje się, że te postępowania, niektóre przynajmniej z nich, w bardzo ważnych
istotnych sprawach dla społeczeństwa, były prowadzone w sposób pobieżny, będziemy
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oczywiście próbować wyciągać z nich wnioski, także personalne, ale to nie jest dla nas
najważniejsze. Audyt tak, audyt szczegółowy i wyczerpujący, żeby mieć też pewne przesłanki
do pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiednich osób, ale jednocześnie, żeby w
odpowiedni sposób też reformować strukturę prokuratury, aby już tych błędów w przyszłości
nie popełniać.”
2.58 „Jako przykład mogę podać tak zwaną sprawę inwigilacji „Sowa i Przyjaciele”, z
kilkunastu postępowań, które zostały poddane audytowi, co najmniej kilka wymagają
natychmiastowego podjęcia.”
4.01 „A politykom ówczesnej koalicji rządowej zapewne nie zależało na tym, aby prokuratura
działała sprawnie. Jeżeli popatrzymy teraz na tak zwaną aferę na przykład podkarpacką,
związaną z byłym posłem Burym, to jawi się nam pewien ogląd pewnej degrengolady,
pewnych środowisk związanych z ówczesną władzą.”
4.24 „No cóż mam nadzieję, że w niedługim czasie opinia publiczna pozna wiele z tych
informacji i z tej wiedzy, która w tej chwili jest niejawna, związana jest z prowadzonymi
postępowaniami karymi.”
4.38 „To dotyczy śledztw związanych z tzw. aferą podkarpacką.”
4.51 „Znaczy nikt nie został zwolniony, zaprzeczam temu bardzo stanowczo. Niektórzy
prokuratorzy zostali przeniesieni w dół, żeby wzmocnić właśnie te prokuratury terenowe,
niektórzy odeszli w stan spoczynku, ale spowodowane to było zmianami prawa jeszcze za
Donalda Tuska, zmieniającymi przepisy emerytalne, które doprowadziły do tego, że do 1
stycznia 2017r. prokuratorzy mogą korzystać z wcześniejszych emerytur, później to prawo już
nie będzie istniało, zatem ci, którzy mogą korzystać z tego prawa korzystają. Proszę pamiętać
także, że istotnym elementem jest wymiana pokoleniowa, niestety przez zaniedbania rządzącej
platformy obywatelskiej i PSLu przez wiele, wiele lat nie przyjmowano do szkoły
prokuratorsko sędziowskiej odpowiedniej ilości aplikantów, po to żeby tą wymianę naturalną,
kadrową zapewnić. Proszę sobie wyobrazić, że w niektórych latach bywało tak, że Andrzej
Seremet wnioskował o 100-120 rocznie na aplikację prokuratorską, a rząd przyznawał, czy
minister sprawiedliwości przyznawał 30-50 etatów.”
6.36 „Przywrócenie właściwego systemu szkoleń prokuratorów, tak aby prokuratorzy
prawidłowo umieli przeprowadzić te podstawowe czynności w postaci przesłuchania,
oględzin, eksperymentu, wizji lokalnej. Przez wiele, wiele lat tego w sposób taki praktyczny,
tych szkoleń w sposób praktyczny nie prowadzono.”
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Wywiad w RMF FM z dnia 16 maja 2016r.
https://www.youtube.com/watch?v=4aH4nu8FvLo

Krzysztof Ziemiec: Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski jest naszym gościem,
witam, dzień dobry panie prokuratorze.
Bogdan Święczkowski: Serdecznie witam Państwa.
Po co komisja weryfikacyjna, proszę powiedzieć szczerze naszym słuchaczom, do
zbadania sprawy reprywatyzacji w Warszawie, skoro wydaje się, że prokuratura dziś
ma wystarczająco dużo narzędzi, by tę sprawę zbadać samodzielnie?
To są dwa różne aspekty tej sprawy. Jeżeli chodzi o projekt komisji weryfikacyjnej, co do
nieruchomości warszawskich, to jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak wiecie
państwo, Prokuratura Krajowa nie jest częścią Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym zakresie
działań nie podejmuje. Natomiast to jest ciekawa, ważna i istotna inicjatywa, albowiem
dotyczy etapu postępowań administracyjnych, dotyczy problemu rozwiązania problemu
związanego z dziwnymi, podejrzanymi czy nawet przestępczymi decyzjami o zwrocie
nieruchomości.

Ten

problem

musi

być

rozstrzygnięty

na

etapie

postępowania

administracyjnego, nie na etapie postępowania karnego. Zadaniem prokuratury jest ustalić
winnych ewentualnych przestępstw i doprowadzić do skutecznego skazania przed sądem.
Natomiast etap administracyjny, odzyskiwania nieruchomości, nakładania różnego rodzaju
kar czy rekompensat, to jest etap postępowania administracyjnego. Ta komisja przecież
będzie się zajmowała właśnie tymi sprawami. Proszę pamiętać, że zgodnie z tym projektem,
który został przedstawiony, będzie przysługiwała droga odwoławcza do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatem ta komisja
będzie działać w reżimie postępowania administracyjnego. Te decyzje, które będą jawnie
zapadać, będą bardzo dużym także wspomożeniem dla działań prokuratury.
Tylko że opozycja boi się, że to może być trybunał ludowy. Pan mówi o tych
odwołaniach, ale opozycja w to nie do końca wierzy i mówi, że to będzie komisja, która
będzie tylko i wyłącznie likwidowała stare wyroki, czyli de facto wyjdzie na to, że prawo
działa wstecz, a nie powinno tak być.
Ale komisja nie będzie się zajmowała ocenianiem jakichkolwiek wyroków. Komisja będzie
poddawała ocenie decyzje administracyjne, a nie wyroki żadnych sądów. Poza tym ja nie
odnoszę się do wypowiedzi polityków czy opozycji, bo nie jestem politykiem. Jestem
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prokuratorem krajowym, stoję na straży praworządności i uważam, że w tym zakresie ta
komisja tej praworządności nie narusza, a wręcz wzmocni państwo prawa, bo umożliwi
skuteczne rozstrzygnięcie wielu problemów i wzruszenie decyzji albo podjętych niezgodnie
z prawem, albo podjętych z naruszeniem rażącym prawa.
To inaczej spytam. Część karnistów, część profesorów prawa mówi, że taka komisja bez
zachowania porządku konstytucyjnego, czyli właśnie bez kontroli sądu, może być trudna
do zaakceptowania.
Przecież panie redaktorze powiedziałem, że zgodnie z projektem będzie kontrola sądu, bo
będzie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później możliwość
odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bawi mnie to i troszeczkę i śmieszy, że
wypowiadają się na ten temat karniści, bo powtarzam: Ta komisja ma działać na podstawie
przepisów postępowania administracyjnego. To nie ma związku z postępowaniem karnym.
A co z tymi sprawami, które prokuratura wznowiła? Jest ich około 30?
To jest 28 postępowań. W tej chwili zostały podjęte decyzje o wszczęciu postępowań na nowo
tych śledztw, podjęciu na nowo śledztw, wszczęciu śledztw, bo proszę pamiętać, część z tych
postępowań to były postępowania sprawdzające, gdzie nie wykonano żadnych czynności,
żadnych czynności śledczych i odmówiono wszczęcia śledztwa. Tak na przykład w sprawie
tych 10 tomów materiałów materialnych, które zostały przekazane przez służby specjalne, to
były materiały wprost wskazujące na to, iż działa zorganizowana grupa przestępcza w tym
zakresie i prokurator bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności weryfikacyjnych odmówił
wszczęcia w tej sprawie śledztwa. To rzecz niebywała, niespotykana i w związku z tym na
polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry zostało wszczęte w tym zakresie
śledztwo dotyczące zaniechań przez prokuratorów. Także prokuratorów prokuratury
generalnej.
Czy takie działania

prokuratury, prokuratorów, o których

mówimy, nie są

wystarczające? Trzeba tę komisję weryfikacyjną powołać, żeby wyjaśnić doszczętnie
całą sprawę?
Panie redaktorze, powtarzam, to są dwie różne zarysy działania, dwa różne kierunki, jak
najbardziej zasadne. Jeden kierunek - postępowanie administracyjne, kontrola w tym zakresie
decyzji administracyjnych. Drugi kierunek, to jest ustalenie, czy doszło do popełnienia
przestępstwa, kto to przestępstwo popełnił i później doprowadzenie do skutecznego skazania
tych osób, w moim przekonaniu do surowego ukarania tych osób, za czyny przestępcze, jeżeli
takie miały miejsce. I to ma wykazać postępowanie karne. A postępowanie administracyjne
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i działanie komisji ma doprowadzić do wzruszenia decyzji o zwrocie, nielegalnym, tychże
nieruchomości.
Pan powiedział surowego, znaczy jakiego? Łącznie z karą więzienia na przykład?
O tym będzie orzekał niezawisły sąd. Jeżeli to będą wyłudzenia na przykład wielomilionowych
nieruchomości, wartości przekraczających często kilkadziesiąt milionów złotych, to zapewne
prokurator będzie wnioskował wymierzenie bardzo surowej kary pozbawienia wolności,
a orzeknie o tym niezawisły sąd, który zdecyduje o tym, czy dana osoba powinna tę karę
ponieść, czy nie.
Wyobraża pan sobie byłych prokuratorów, którzy trafiają za takie rzeczy do więzienia?
Będzie w środowisku wielki szum zaraz.
Ja sobie wyobrażam, że w Polsce nie ma świętych krów i każdy obywatel, zarówno polityk,
zarówno prokurator, sędzia, może trafić do więzienia, jeżeli dopuścił się poważnego
przestępstwa karnego i sąd niezawisłym wyrokiem orzekł taką karę wobec niego.
A jak długo taka komisja może pracować? Bo jeśli dobrze liczę, to takich spraw
w Warszawie od tych lat dwudziestu kilku, mówię o reprywatyzacjach, jest około 4000.
To może zająć wiele, wiele lat.
Zależy jak ta komisja będzie działać, jakimi sprawami się będzie zajmować. Jak rozumiem,
będzie się zajmować tylko tymi decyzjami reprywatyzacyjnymi, które budzą wątpliwości, co
do których pojawiają się zarzuty, że zostały wydane z naruszeniem prawa lub w wyniku
przestępstwa. Więc nie sądzę, że wszystkie decyzje dotyczące zwrotu nieruchomości były
decyzjami nieprawidłowymi czy popełnionymi w wyniku przestępstwa. Komisja musi także
rozstrzygnąć, musi także rozstrzygnąć prokuratura jeżeli chodzi o tą sferę karną.
A dla pana to ma znaczenie, czy ten projekt komisji weryfikacyjnej to będzie projekt
rządowy czy sejmowy? Czy to nie ma znaczenia z punktu widzenia prokuratury?
Z punktu widzenia prokuratury to jest władza ustawodawcza. Jeżeli polski parlament uchwali
taką ustawę, dla prokuratury to są wiążące przepisy prawa.
A może dobrze byłoby, żeby taka komisja zajęła się nie tylko Warszawą, ale też innymi
miastami? Dochodziło do podobnych spraw choćby w Krakowie czy Łodzi. Pewnie
w innych miastach również.
To jest kwestia parlamentu RP. Jak rozumiem, będzie na pewno burzliwa dyskusja na temat
konkretnych zapisów tejże ustawy.
Panie prokuratorze, czy prokuratura sprawdzi przyczynę zerwania umów z Airbus
Helicopters w sprawie kontraktu na Caracale? Platforma domaga się tego od
prokuratury twierdząc, że mogło dojść do przestępstwa w tej sprawie.
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Prokuratura zajmie się całym procesem zakupu helikopterów typu Caracal, czyli tym całym
procesem negocjacji zakupu tychże helikopterów, z podpisaniem kontraktu, a następnie
odstąpieniem strony francuskiej od zobowiązań offsetowych. Zatem prokuratura całościowo
zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy od początku działań podjętych kilka lat temu, aż do chwili
obecnej.
A kiedy? Bo z tego, co mówił minister Macierewicz, najpierw te dokumenty trafią do
CBA, ale też trafią...
Jeżeli zawiadomienie trafia do CBA, to i tak CBA musi to zawiadomienie przekazać do
prokuratury, bo to prokurator prowadzi lub nadzoruje postępowanie przygotowawcze. Zatem
te dwa zawiadomienia zostaną najprawdopodobniej rozpoznane w toku jednego śledztwa.
Spodziewa się pan, że mogło tam dojść do przestępstwa?
Powiem tak, że nie wiem, jakie są materiały dowodowe. Natomiast jeżeli chodzi o moją
opinię, od początku do końca ten proces wyboru tego helikoptera był dla mnie nie do końca
zrozumiały.
A nawet jeśli był to taki deal polityczny, w sensie polityki, o którym niektórzy mówią,
choćby prezydent Kwaśniewski powiedział tak, że to było tak, że Francja straciła
Mistrale, dlatego myśmy kupili Caracale, coś, co globalnie być może wszystkim nam
w Europie się opłacało.
Najważniejszy jest interes Rzeczypospolitej i bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Rzeczpospolitej. I pod kątem tym, i pod kątem przepisów prawa karnego będziemy badać tę
sprawę. Prokurator Krajowy nie chce i nie może wypowiadać się na temat otoczki medialnopolitycznej, dyplomatycznej tychże spraw. Dla nas ważne i istotne są przepisy prawa karnego
oraz interes i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
Wywiad w RMF FM z dnia 22 października 2016r.
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-swieczkowski-nie-ma-swietychkrow-kazdy-moze-trafic-do-wiezi,nId,2294634

1.26 [Wypowiedź dotycząca katastrofy smoleńskiej.] „Niestety, ponieważ mogliśmy się tą
sprawą zająć dopiero w kwietniu 2016r. wiele czynów, czy działań, zaniechań
podejmowanych w 2010r., 10 kwietnia i kolejne dni, uległo przedawnieniu. Jeżeli chodzi o
przestępstwa z art. 231 §1 kk dopiero w 2016r. decyzja Ministra Sprawiedliwości,
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Prokuratora Generalnego, a także później Sejmu RP – polskiego parlamentu, te terminy
przedawnień uległy wydłużeniu. Poprzednia władza zadbała o to, żeby te terminy były bardzo
krótkie.”
8.13 [Wypowiedź dotycząca prowadzonych śledztw w sprawach gospodarczych.] „Proszę
pamiętać, że to właśnie rządy poprzedniej koalicji doprowadziły do tego, że na przykład
możliwość uzyskiwania danych telekomunikacyjnych czy tzw. danych z BTSów została
skrócona. Że, że właśnie przedawnienie przestępstw pewnego rodzaju było niskie. I to w
dużym stopniu utrudnia nam działania, natomiast ja jestem optymistą, jako Prokurator
Krajowy nadzoruję cały pion ds. przestępczości gospodarczej i widzę tutaj bardzo duże
sukcesy.”
10.48 [Wypowiedź dotycząca sprawy przeciwko dziennikarzowi Gazety Wyborczej red.
Czuchnowskiemu.] „Prokuratorzy oprócz zajmowania się ściganiem przestępstw stoją na
straży praworządności. Stojąc na straży praworządności musimy dbać o to aby w życiu
publicznym nie przekraczano pewnych granic. Uważamy, że każdy ma prawo wyrażać opinię
na temat instytucji publicznych, państwowych, każdy ma prawo wyrażać opinię na temat osób
w tych instytucjach pracujących, ale nie ma prawa mówić nieprawdy, kierować fałszywych
twierdzeń do opinii publicznej. Jeżeli takie fałszywe twierdzenia przekazuje opinii publicznej
to musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi w tym także cywilnymi. Oczywiście
prokuratura prosi najpierw o sprostowanie, prosi aby ktoś się wycofał z tych nieprawdziwych
twierdzeń. Jeżeli natomiast dana osoba, nie odnoszę się konkretnie tu do pana red.
Czuchnowskiego, będzie trwała w swoim uporze i przekazywała dalej, w moim przekonaniu
informacje nieprawdziwe, to musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Tak jak każdy z
obywateli, tak samo jak ja jako prokurator krajowy muszę się liczyć z tym czy mówię prawdę,
czy mówię nieprawdę. Czym innym są opinie, czym innym są stwierdzenia.”
12.46 [Wypowiedź dotycząca wpisów mec. R. Giertycha na portalu Facebook.] „Pan
Prokurator Krajowy ma także prawo i możliwość oceny zachowań adwokata, członka jednego
z istotnych, najistotniejszych zawodów prawniczych. Wolałbym, żeby pan mec. Giertych
skoncentrował się na obronie swoich klientów, czy reprezentowaniu ich przed sądem, a
ograniczył swoje wypowiedzi na temat prokuratury i prokuratorów i wygłaszał sądy, a
najgorsze jest, że stwierdzenia dotyczące praworządności i prawomyślności prokuratorów.
Więcej pracy Panie mecenasie na rzecz swoich klientów a mniej wystąpień w telewizji. Ja
Panu tego życzę i myślę, że to także by było z korzyścią dla klientów.”
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Wywiad w TV Republika z dnia 06 czerwca 2017r.
https://www.youtube.com/watch?v=PKxZz1iTWCo

(Film

obecnie

niedostępny

–

dysponujemy kopią)
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