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Najnowsza historia polityczna Polski naznaczona 
jest pasmem rozmaitych afer. Większo ' ć z nich 
pozostaje nierozwiązana. Polskie afery tyją tyle, 
ile gazety codzienne. Emocjonują przez kilka dni 
i odchodzą w zapomnienie. Bezsilno~ć polskiej 
demokracji względe tych wydarzeń to słabo ć, 
a mote istota, obecneg.o systemu. Uwaga ludzi 
skupi.a się wokół'. prze ja. 6w, a. nie powodów. Ile 
za.kulisowych, korupcyjnych rozmów i niezgodnych 
z pra z -cho iJ ni jrza.ło w1a ła dziennego'? 
Z iloma stenogra.mam1 nigdy się nie zapoznamy? 
Zresztą po co nam one, je!eli nic z nich nie 
wyniknie? 

Paweł: Demirski 



'''''' '''T R.A.NSfORMACJ A----------------· 

15 listopada 2007 - Pol•<lno. Na niestrze!onym 
przejefdzie zderzenie poo1ągu z du!ą c1ę!ar6wką. 
Zginęły 2 osoby - pasa!erka 1 aaezyn1eta. nannych 
zostało 16 osób. 

Działania Jana Janika, d,rektora generalnego o,rekcji 
Generalnej PKP w latach 1996-99, spowodował, straty e1ęgaj,ce 
ok. 31 milionów złotych. Podpis,wał umowy z zaprz,ja!niony11i 
t1rmam1 wyprowadzając w ten aposób z kolei pieni,dze. Spółka 
Variant Log1etic Cz•illzana z Bogusławem Bage1kiem) zawarła 
umowę na przewóz węgla. Sukceaywni• surowca aprzedawano i 
transportowano coraz więcej, jednak VL ni• uHciły tadnej 
opłaty. Kiedy PKP zaczęło w końcu upominać •ię o w,teze kaucje 
i wcz ... niejaz• usługi, spółka Variat Log1et1c i jej pokrewne 
zniknęły. Janik, który był powi,zany ze wez,stkim1 apółkami, 
jedną z nich sprzedał bezrobotnemu za 4 milion' złotych. 

6 kwietnia 2009 - Białogard. Pociąg pasaierski 
zderzył się z eaaochodem oię!arowym, co 
spowodowało wykolejenie •1t kilku wagonów. W 
wyniku zderzen11l zginął kierowcll ciętar6wk1. 
ii.annych zostało ponad 30 <>s6b. 

Ila początku transformacji PKP powołały do tycia spółkę Viater, 
która miała usprawnić motliwo~oi działania w ówczesnej 
sytuacji prawnej krz,wdząc•j przeda1ębiorstwa państwowe. 
Viater rozrósł się w szybkim tempie i obrósł bli!niaczymi 
spółkami pasot,tującymi na PKP. Za dyrekcji Jana Janika 91 
procent udziałów w Viaterze kupiła pr,watna spółka East 
huropean Kolia-System rinancial Consultant S.A, płacąc kolei 
za pakiet własnoiciowy 40 500 złotych. Kolia była jedną 
z wielu firm, które otrzymał' od Janika ••kal• in blanco 
u11otliwiajllC• wytransferowanie pien1ędz' z PKP. środki 
rozdysponowane z naruszeniem prawa lub niegospodarni• 
w ci,gu dwóch lat sięgnęł' ok. 500 milionów złot,ch, a 
zobowiązania wekslowe oszacowano na około 590 milionów 
złotych. 



-------------------------------------) 

8 listopada 2010 - .61 ! tok. Zderzy.ły się 2 
pociągi towaro e i wybuchły 2 cysterny, niku 
czego pows a.ł ogromny pot r. S ra y sięgnęły 
30 mln Zl:o • , nne • 

Andrzej •ach, prezes PKP S.A. w latach 2004•2010 ogłosił 
przetarg na modernizację linii kolejowej E-20 na odcinku 
Siedlce - Terespol. Ot1cjaln1e przetargami zajmuj• a1ę PKL 
Poliki• Lini• Kolejowe, teoretyczni• ni•zalet.na od Andrzeja 
aacha. Jedna.k PKP S.A. Poa1ada około 80.) udz1a.t6w w PKP PLK, 
tym aa.mym eprawuj,c zarz,d wła~cicielski. 
Jednym z podwykon wc6w projektu modernizacji była t1r11a Ji.1• 
In zajmuj,ca eię m.1n. przebudow podstacji trakcyjnych oraz 
instalacja.mi 11t1row nia i utomatyki. IH i.cici•l•m li.l•ln by.t 
w tamtym azalie br t Andrzeja •acha. 

29 kwietnia 2011 - katastrora kolejowa w ~ostach. 
Nastąpiło zderzenie samochodu c1ętarowego z 
pociągiem pasa.tera • P c ąg skł dal si z 
siedmiu gonów i loko o ywy, cztery z nich 
wykoleiły ei • 2 osoby zginę! , 2S zoat lo 
rannych. Straty PKP wyniosły 21 mln. 

Kazimierz ~r,k przez wi•l• lat był pracownikiem Polskich 
Kolei Państwowych, a po podziale prz1d11iębior11twa znalazł się 
w PKP PLK, gdzie pełnił tunkcję dyrektora biura auto atyki 
i telekomunikacji. Od jakiegoli czasu j911+; r6wniet. prezeH 
pewnej rado 11ki1j ep6.l:ki, kt6ra wygraol:a wi•l• przetarg6w 
na prace przy inweetycjach kolejowych w naezy kraju. Tak 
a1ę ekol:ada, t.e inweetycJ• te za awia PLK, gdzie tr4k jeet 
nadal zatrudniony, choć przebywa na urlopie bezpłatnym. 
Zatem prezes 11p6łki wygrywaj,cej przetargi zatrudniony jeet w 
tirmie, kt6ra je organizuje. Jak twierdzi Czedaw araiewicz 
(były pr1z911 PKP Intercity) przypadek rr,ka ni• jeet 
odosobniony, a wręcz przeciwnie - taki 11po16b org nizowania 
przetarg6w jHt w lrodow111ku kolejowy nor ,. 



' ' '''' '''TRANSfORMACJ A-----------------

27 lipca 2011 - Zwierzyn. &'.il.ka wagonów z 
kruszywem stoczyło się z zniesienia i uderzyło 
w bud-,nek stacji. 2 osoby zg1ntłJ• 

Ili Grupi• PKP pojawiło się ostatnimi czasy wi•lu 
wsp6łpracownik6w był•go wic•pr•mi•ra i ministra 
t 1nans6w oraz pr• z••a Narodow•go &anku Polaki•go L•szka 
Salc•rowicza. * kwi•tniu br. pr•z•s•m Pl{P S.A. został Jakub 
l{arnowski, kt6ry w l atach 1997-2000 p•łnil funkcję sz•ta 
gabin•tu polityczn•go L•szka Salc•rowicza, a t•raz j•st 
pracowniki•m ki•rowan•j prz•z L•szka Salc•rowicza kat•dry 
międzynarodowych studiów porównawczych Szkoły Glówn•j 
Handlow•j w lllarazawi•. Podobny rodowód mają Piotr Citkowicz, 
człon•k zarz,du Pl{P S.A. 1 iamigiusz Paszki•wicz, prez•e Pl{P 
PLK. 
Jakubowi Karnowski•mu ni• udało się przeprowadzić 
ocz•klwanych zmian. lJotychczaa nle zlikwidowano tadn•j 
zbędn•j j•dnostki organizacyjnej, stanowiska dyr•ktorsklego 
czy menadterski•go, ni• pojawiły się ogłoszenia o konkursach 
na ki•rownicz• stanowiska, za to po trz•ch miesiącach 
działalno•ci now•j •kipy zatrudni•ni• pracowników 
administracyjno-biurowych wzroało o około 100 osób. 

12 sier9nia 2011 - &aby. ~a tT a1e wykoleił się 
pocifłg TLK. Zginęły 4 osoby, eo zostało 1'a.nnych. 

Pl{P Cargo to drugi w Unii Europejskhj największy kohjowy 
prz•wo!nik towarowy. Na początku marca 2011 rząd podjął 
decyzję o prywatyzacji przy udzial• inw•etora strat•gioznego, 
który uzyska pak1•t większo•oiowy spółki. Związki zawodow• 
podkr••lały, te korzystni•jaza droga to prywatyzacja 
przez gi•łdę i liczyły, te uda się do tego przekonać nową 
pr•z•s Pl{P S.A. Marię Wasiak. Do porozumienia nie doszło. 
Minist•rstwo Transportu, &udownictwa i Gospodarki ocenia, 
te prywatyzacja ni• zakończy się w 2012 roku. IUnisur 
Sławomir Nowak zapowiadał, t• planuj• zmiany w zarz,dzie 
kol.i i zatrudniani• sp•cjal1et6w ni•zwi,zanych z dawnymi 
układami kol•jowymi. Na miejsc• Marii lllasiak powołał Jakuba 
l{arnowski•go. Była pr•zes została ponowni• zatrudniona, na 
stanowisku wic•pr•z•aa, z ponad dwukrotni• wytaz, p•nsją. 
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19 pa~dziernik 2011 - Chybie. Poci g AO Sobieski 
wypadł z szyn, wykoleiło di: 5 n-6 na 6. 
Kilkoro pasater6w zostało lekko rannych. 

• latach 2010-11 zarzl\d PKP PLK podjl\ł decyzję o przeniesieniu 
Centrum Administracji Sieci z Katowic do Sosnowca. 
Zmiana siedziby wymagała zalotenia nowej int'raetrulctury 
elektrycznej, eieoiowej, zabezpieczeń przeciwpo:f.arowych 
itp. Przetarg ustawiono w ten epoe6b, by PKP Snergetyka, 
odpowiedzialne za sprzęt elektroniczny, wybrało konkretni\ 
t'ir„ę. O przyjęc1e kwoty 55 :550 złotych .l:ap6wlti w zamian za 
etinal1zowan1e n1eltorzyetnej dla ep6łki umowy, oekar:f.eni 
BI\ Katarzyna I., naczelnik Wydziału lUparcia Ut.ytkownika 
PKP PLK i Tomasz "•• zastępca dyrektora Biura Intormatyki 
PKP PLK, kt6rzy mieli wplynl\Ć na zarzl\d PKP Energetyka. 18 
kwietnia 2012 zatrzymało ich Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Po przedstawieniu przez prokuraturę zarzutu przyjęcia 
korzyi.ci majl\tltowej zostali zwolnieni. Nadal pracuj" na 
swoich etanowiekach. 

3 marca 2012 - czołowe zderzenie dw6ch poc1ąg6w 
paaaterskich w Szozekoc1naoh. wiemy o 16 
zabitych i wielu dzieaiątk~ch • 



ttt tttt ttA.J:iiERA. G n UN TOW A.--------------
poosLucH~ WOKÓL L~PP~~A 

Sprawa , o k tórej gl:o1ono zrobiło się w 2007 roku za spraw, 
ówcznnego ministra rolnictwa - Andrzeja Leppera i jego 
bliekich wepółpracowników. Agent CbA podaj'c' eię za 
ezwajc arekieg o inwntora chc,cego budować hotel, zaproponował 
wręczenie łapówki wepól:pracownikom Leppera - Andrzejowi K. 
i Piotrowi n. w zamian aa odrolnienie działek w wojewó d ztwie 
warmióeko-mazurekim, w okolicach Mr,gowa. Po,rednio - brudne 
p i eni,dze - miał otra,mać Lepper i Make,miuk. 
•zal:atwiacze•: Andrzej K. - prawnik, za prez,dentur, Lecha 
Kaczy.llskiego w V.arezawie pracuje w urzędzie miasta, jnienil\ 
2006 r. jnt wicepreznem nal•tl\c•j do KGHM epól:ki Teletonia 
Dialog. Piotr " · - ekonomilta i byl:y dziennikarz, który ma 
bezpo~redni doetęp do wicepre miera Leppera, organizuj• mu 
biznnowe wypad, do Chin, Ma r oka. Piotr n. jeet d'rektorem w 
Dialogu (branta ~•lekomunikacyjna). 
Interes z So1nowekim - zwl:a1zcza Andrzejowi K., jak w'nika 
z podel:uchów - jawi aię jako zl:ota tyl:a. Bo w min1lter1twi• 
za wiele załatwiać nie trzeba - dokument' przea,ła gmina 
zaintereeowana odrolnieniem, j••li dochowane BI\ procedury, 
dec,zja jnt w gar•ci - w,etarcz, pilnować, kied' zostanie 
popieana przez Leppera, i ••• 1:garnl\Ć kaeę. 
Podel:uch' więcej mówił\ o ob,czaju nit o przeetępczej 
działalno•ci. Pokazuj, - zwłaszcza nagrania rozmów agenta 
Soenowskiego z Andrzejem K. w hotelow,ch reetauracjach -
mietern, grę dutb. I naiwno•ć takich •zal:atwiaczy• jak 
An drzej ti:. 

, , , ,, , , , , , ,. ,, , „,,, ,, , ,„, ,,, , , , , , , , , ,, , , , , , , , „ ,,, , , ,, , , ,, , „, „, ,,, ''' 11 ,, ,, , , , , ,, •••I: 

K. odkry a. przed Sosnowskim nie tylko llia.tkę 
swoich towarzysko-bizn••owo-politycznych 
powiązań, &le m6wi tet o • eh grzeszkach. 
Cał czas up•wn1ając się: •baterię Cz kom6rk1) 
wyjąh ?•. 
Andrzej ti:.: - Akcja jeet taka, ja co prawda nie osobii.ci•, 
bo broń Panie Boh - niektórz, mówił\, te szkoda - nie 
jeetem członkiem Samoobron,, natomiaet mam bezpoi;rednie, 
•miem twierdzić, te nie wiem, cz, nie najlepsze, powi,zanie 
z oeobl\, która to podpieuje po proetu, czyli z Andrzejem 
Lepperem, on o t'm dec,duje. Ja, proszę pana, mam bezpo•r•dnie 
dotarcie, bezpoi;rednie tace to tac• zarówno do Leppera, 
jak i Maka,miuka. Ja więcej panu powiem, ja to mam z nimi 
uzgodnione. To jut jeet. Bardzo b'm eię 1:dz1wil:, teby nie b'l:o 
załatwione. c ••• ) Bo nawet rozmawiał prz' Maksymiuku as,stent 
Maksymiuka, tak go nazwijmy, teby wam zrobić numer i hby 
wam powiedzieć, zrobić w ten spoe6b, te w tyciu to będziecie 
mieli zawsze łl\ki. 



-------------------------------------) 

19 stycznia spotykają się 
we roc1aw1u. 

hotelu B at ee tern 



''' ' ' '' ''Al•'ERA GRUNTOWA--------------
PoosLuca~ WOKÓL LBPPEnA 

rtozmawiają o tym, czy odrolniać 12 ha gruntu 
przyleg jącego do j eziora Juksty, czy całą 
nieruchomo ć - 80 hektarów. Andrzej K. wspomina 
o nadzwyczajnym trybie odrolnienia. Agent łapie 
go na łia.czyk, proponując 10 tys. zł na koszty. 

lndrzej lt.: - hby to zrobić tym trybem nadzwyczajnym i po 
prostu moi ludzie uderu, wprost do wlaliciwej osoby, i to jest 
tylko na raz. W zwi,zku z tym szkoda by marnować, chyba te 
je11t wyjątkowo opłacalny zysk. Bo ten tryb nadzwyczajny do 
zrobienia tylko jeden ra z jest. 

Agent: - !:Io tutaj jest ten nadzwyczajny zysk w sumie, bo 
ziemia, która jest warta 5 złotych, robimy 30 czy 35 zł c ••• J 

Andrzej lt.: - Wie pan, to zróbmy w ten sposób. Omówmy kilka 
wariantów, ja o tych wariantach porozmawiam z nimi, no bo ja 
muszfl lifl liczyć z ich zdaniem, tutaj ciętko mi odpowiedzieć. 
Bo pan mówił, te macie ugadan, drogę, te wójt zgłoei do ••• 

Agent: - No tak, ale bJł problem w urzędzie wojewódzkim trzy 
lata temu. 

Andrzej lt.: - >Io dobrze, ale ja mówię, te na urz,d wojewódzki 
będziemy mieli wpływ, jest bardzo du ta ezanea, teby tam nic 
lifl nie etało i teby przeełali zgodnie z procedur, do ministra. 

Agent: - Teraz ta oeoba, która bJ opiniowała w minieteretwie 
czy ekładała ten oetateczny podpis, CZJ ona ••• 

Andrzej lt.: - Podpie to na pewno jeet minietra.C ••• ) 

Andrzej lt.: - lly macie ta111 eo hektarów. 

Agent: - eo. 



Andrzej K.: - Nie •iem, być mote kto będzie chcia.1: jeden 
domek na przykład, jedn'ł dzia.l:k-.i po prostu. Nie •iem, ile tam 
tych dzia.łek zrobicie C ••• ) To jeat tego rodza.ju propozycja. C ••• ) 

Agent: - Kwota do zapłaty jaka by była? 

Andrzej 11:.: - Trzy miliony złotych. 

Agent: - Czyli my na pier•ezym etapie nic nie zarobimy. 

Andrzej K.: • ••• Pier•ezy etap? Ja pana fle zrozumiałem 
pra•dopodobnie. 

Agent: - Odrolnieni• tych 12 ha z lini'ł brzego•'ł podniesie 
•arto•ć tego gruntu o trzy miliony z.l:otych. 
Andrzej K.: • Jasne. Pytanie jakiego gruntu. &o my jeste..my • 
stanie załat•ić mote całe 80 hektar6• 

Agent: - No to •tedy jut zupełnie inna rozmo•a C ••• , 

Agent: - Ila poczet zaufania czy panu l'ł potrzebne jaki•' 
pieni\tki, na jakieli koszty, telet'ony, rozjazdy, dojazdy. 

Andrzej K.: - 14y•lę, te niedute. C ••• ) ,\ na ile jeat pan 
przygoto•any? 

Agent: - 10 tysięcy. 

Andrzej K.: - Ja jestem po•atnym ozło•i•kiem i zak.l:ad m, te to 
eię uda zrobić, ja te dzieeięć •ezmę • depozyt. G•arancja jeat 
taka - moje sło•a to nie •iatr, ezacuję to ryzyko promilo•o, 
na•et nie procento•o, jeteli nie •yjdzie, to ja pa.nu te 
pieni\dze oddam. 

Andrzej t:.: - Poło•ę •d:miemy • naturze 



''' ''' '''Ał•'ERA GRUNTOWA---------------
PoDsLucHY WOKÓL L~PPErtA 

~olejne spotkanie agenta z •załatwiaczem• - 26 
atycz 1a 2007 r. Wydaje się, h dobijają targu. 

gent szacuje, te łapówka wypełni walizkę. 

Agent: - 6 mln 800 t:Y•• za całe eo ha? 

Andrzej !!.: - 6 mln 800 C ••• ) 

Agent: - Przelewy w takich w:r1oko„ciach ., troezeczkę ••• 
Jakb:Y to załatwić? 

Andrzej K.: - Zrobim:r , b:Yć mote nie wszystko pójdzie przelewem, 
bo na pewno czę~ć potrzeba będzie gotówki, natomia1t 
znajdziemy podkładkę. c ••• ) 

Agent: - To 1ię trochę minieter mu•i w:rrobić, 1koro ponihJ 
miliona ni• che• z nami rozmawiać. 

Agent: - Al• to Jednak kawał groeza Jut. 

Andrzej !!.: - Jut, ale to Jut, w ten apoe6b m6w1li'm:r, t.e tam 
p1 raz:r oko 50 mn1•j więcej procent, moh trochę więcej, a 
re1ztę ewentualni• wefmi•m:r w naturze. 

Agent: - To walizka pruc1e:t C ••• ) 



-------------------------------------) 

1ja miesiąc. 21 lutego gent Sosnowski epot'Ylca 
81 z ndrzajem ~. 1 negocjują ostro w •oko 
! p6 k1. 

Agent: - Ja znam granicę, kt6rej ni• bardzo chcę panu 
powiedzieć z ocr.ywhtych względ6w, znam tę granicę doln' i od 
rar.u powiem: ona jeet wyteza nit dwa miliony c ••• , 

Andrzej K.: - Z takich dutych os6b, naprawdę kt6rzy 
che' du tych pieniędzy, to na do br' epr wę s' trzy, motna 
powiedzieć. 11.eezta to albo się obejd:de smakiem, albo dostanie 
ochłapy, łącr.ni• ze n, • pewnym sensie. 

Agent: - lio to 11• by oni wzięli T 

Andrzej K.: - Proszę pana, oni by chcieli jak najwięcej, al• ja 
panu powiem, za il• by przeszło. 

Agent: - Ja. bym chciał jak najmniej. Dwa miliony, kt6re mi 
[wypowi•d~ niezrozumiała) powiedziat, to mnie uc1e11.yło. 

Andrzej K.: - •i•m, al• to jeet nie do pruji;cia. 

Agent: - Ili• da eię. 

Andrzej K.: - Dwa na pewno nie. liato11ia.1t jak tam poprzednio 
zamknęli1>my się, chyba na ilu - szei;ciu, pięciu, co takiegoT 

Agent: - Sze ć mil1on6w ol1e1111et. ja bym gminę wziął na 111eb1e 
i urzlld mar11załkowski. c ••• ) 

Andrzej K.: - Iii• bawmy Ilię w głupie negocjacje. 

Agent: - Tak. 

Andrzej K.: - Pro11.ę pana, ja m6wihm, 6,8 mln met.• 
wynegocjować. lio duto mniej, ja rozumiem np. trzy miliony. 

Agent: - Czyli ~.e. 

Andrzej K.: - Na przykład. Ja rozumiem, te dałoby się trzy i 
p6ł, trzy dwihoi•, trzy trzyata, w tych granicach. 

Agent: - li.hm. 



'' ''''''' Ałt'En A G n UNTOWA--------------
PODSLUCHY WOKÓL LEPPERA 

Agent: - Tylko pozwoli pan d. zi e f; do namysłu. 

Andrzej !{.: - Oczyw 1'cie. 

gent C.bA chce na.mówić Andrzeja K., by poznał go 
z •popych czem•: 

Agent: - Jest motl1woic na przykład. jaki•' taki• zaarantować 
spotkanie z tyll pan•ll ? On ni • muei mi w oczy tego powiedzieć, 
te to jeet do zalatwienia, ty l ko ••• 

Andrzej K.: - Pan próbuje mnie weryfikować? 
Po wi em panu t ak ••• 

Agent: - Nie n o, od weryfikacji jeat Macierewicz c ••• ) 

Andrzej K.: - Proezę pana, ja jeatem bardzo powatny11 
czlowiekiem. Ja się bard.ziej boję, te pan mnie wyetawi, nit ja 
pana ••• 

Agent: - Jedziemy na j e dnym wózku. 

Andrzej !{.: - No, w zwi,zku z tym powiem w ten sposób: ja, teby 
jeszcze byla pełna jaano1tć, ja jut taki• oo' mam za sob' 
z innymi lud.tmi, .••• ) Muezę 111, zapytać i dutyoh ezan• nie 
daję, byłoby to mot.li•• np. z Kakaymiuki•ll, mote ~ ilipkiem, 
ale raczej z Kakaymiuki•ll. c ••• ) 

Andrzej K.: - A co pan robi, tak formalni• rzecz bior,c na 
przykład., jak'" tirllę pan reprezentuje, nie? 

Agent: - Hand.el 1talll• Ogólnie taki import-export C ••• ) 

Tego samego dnia wieczorem Piotr n. dzwoni 
do Andrzeja K. 

Piotra n.: - I oo, powiedz, udało ci eię spotkać dzisiaj? 

Andrzej K.: - Tak, tak, udało mi 11ę. Do pi,tku mam odpowied.t, 
szacuję ezanee, te na 95 procent będzie pozytywna, te li\ 
zainteresowani. 



----------------~--------------------) 

Piotr n.: - A.ha. 

Andrzej K.: - rtuztę azczeg6ł6w nlestet' nie przez telefon. 

l•••I 

Andrzej K.: - lio nle. 

Agent: - So ich w,i.mieją, powiedzą, te no nie, panowie, jakieli 
gwarancje, jaklei> depoz't'. 

Andrzej te.: - łlie, no jasne { ••• ) 

Andrzej te.: - Ja m11.lę, te m' Ilię jut na tJh, h ta.k powiem, 
na.bralliimJ do siebie za.ura.nia, te robimJ to wła. nie w ten 
apos6b, t• od twojej stron, WIZJStko przez ciebie, a. od mojej 
atron1 wszystko przez:e mnie. V.tedy jeet bezpieczniej. 

Agent: - To zna.czJ aą r6tne dyskusje, np. jakH przedataw1c1el 
komisji sejmowej ja.kby coli pom6gł, co„ tam podpowiedział. 

Andrzej te.: - Mam w Sejmie znajomoi.ci, sam byłem kiedyi; 
członkiem komillji sejmowej, i to kilka razy, kilka ustaw 
mojego pi6ra jest, hby było i.miesznieJ. Nawet mog cl 
powiedzieć, teraz niedługo wejdzie w tycie oja ustawa o 
doda.tka.eh do emerytur c ••• ) 

Agent: - Czyli jak będę miał taki• klimatJ, hby coli gdzie„ 
przepchnąć, coi> zała.twić ••• 

Andrzej K.: - Ila pewno jelili są jakieio klimaty, to mot.na ze 
mną rozmawiać. Soieję się, t• procentują lata pracy. ~ona Ilię 
na mn1• wkurwiała, te chodził• po r6tnych zebrania.eh, ludzi 
poznawahm 15 lat temu. Człowiek bidował, a nic z tego nie 
miał. Tylko te teraz ci, kt6rych ja znałe111 16 lat temu, jest 
taki jeden przewodniczący ko1111aji - kumpel od 16 lat. 

Agent: - tCtoT 

Andrzej tC.: - Artur Za.wiaza, na przykład Artura znam 
doskonal•, ja z nim chlah111, z nim r6tne rzeczy robiłem ltd. 
Okazuje się teraz, t• ci, kt6rych znam od 15 lat, to jeden j1111t 
przewodniczący komisji, drugi jest wiceministrem, trzeci tam 
ki mi:. innym. 



'' '' '' ' ''Ałt\ ER A GRUNTOWA--------------
PonsLuca~ WOKÓL L~PPA~A 

Dalej Andrzej K. chwali eię, ta za A.WS mógł być 
wiceministrem skarbu, ale odrzucił propozycję. 
Ujawnia Sosnowskiemu, ta dojlocia do Leppera ma 
przez Piotra n. 
Sosnowski, korzystając z trudnego połotania 
pot>radnika, jaszcze raz namawia Andrzeja K., 
by poznał go z •popychaczem• w ministerstwie. 
Andrzej K. odpowiada: 

Andrzej K.: - C ••• ) Ten człowiek, z którym wla,nie chciałem 
cię spotkać, powiedział, te aię z tob' spotka, tylko wtedy jak 
to wyjdzie. lio i tak mnie zostawili na lodzie, a ••• Boj' Bię 
wszystkiego, no powiedział, t.e jak się raz z tob' spotka, to on 
jut nie będzie mógł co• tam, co~ tam ••• l:loj' Bię, n1• w1e111, CBA, 
czegokolwiek, prowokacji ••• llot.e 1 tak, bo jeteli ty jeater.; z 
CBA, to jut siedzę, no ale niewatne. 

Agent: - lio dobra. Ja ci oddzwonię jHzcze dziliaj. 

Oddzwania. 

Agent: - Słuchaj, a jaki tam jHt problemT TJ coi> w1Hz na ten 
te111at? 

Andrzej I!..: - Czepiaj, a1ę jednego kwitka, tego, o którym ci 
mówiłem. 

A.gen t: - it tórego? 

Andrzej K.: - Tej h1ator1i tran.akcji [chodzi o listę 
poprzednich wła•cici•li działki w llr,gowie], co• takiego, 
co• tam, bo, bo urzędnicy nie dopilnowali i w aktach brakuje 
tylko jednego kwitka. 

Agent: - A nie mogłelii mi zadzwonić? 

Andrzej it.: - Dobrze, ja bym, ja by111, kurwa, zadzwonił do 
ciebie, przepraszam, te tak mówię jut kurwa, bo tet jHtem 
wkurwiony C ••• ) Oowiedziahm aię, dopiero jak prz;rni••li akta 
na biurko Starego [tak •załatwiacze• okr••laj' Leppera, albo 
Wódz]• 



-------------------~-----------------

Agent: - Mhmm • 

Andrzej K.: - I był 011tatni przeglfld przed podpieem, by? na 
bi ur ku Sta.rego Jut, no. 

Agent: - No i co, załatwiau., jutei. w 11tani• załatwićT 

• 

Andrzej K.: - lic powiedzieli, te zal:atwifl to C ••• ) A mof.emy td 
zrobić w ten apo116b, b ty to załatwi1z. Iii• wiem, jak woliez c ••• , 

Agent: - T•n tydzień Juzcz• przalabuJemy, ale to jut 011tateczny 
termin i po tym ter inie kończymy. 

Następnego dnia •załatwiacz• Andrzej K. spotyka 
s1ę z funkcjonariuszem pod przykryciem, czyli 
Sosnowskim, w restauracji hotelu Gromada. Lamie 
Ilię, m6wi, t.e w ministerstwie Ilię boją, ale dzH, 
wiadomo, t.e to jego obleciał strach. 

Andrzej K.: - Oni •i boJfl, C&A, nie wie , cholera •i• kogo. 
Jakiej„ podpuchy, rozu ie11z'l że wy11t:arczy taka sprawa jale z 
tym ezpitalem na V.ołoslc1•j 1 tym dr. G. ja.kinu. t , rozuminz'l 
Ż• nagle cała ekipa się zwa.11 1 będzie wielka a.tera. 

Agent: - Ale przecie! ja, kurwa, tet nadstawiam dupy, ni•'l 

Andrzej K.: - Tak naprawdę to ty i ja. nadstawiamy najbardziej. 
ajbardzieJ. 

Agent: - Oni to, kurwa, niczym nie ryzykują. 

1r6cUo: 
zap11 rc:r:m6• opublikowany pr:r:e:r: Gaz•tt aybcrcz, U marca ;:OOll r. 
Link: 
httpl/ / •yborcsa.pl/ 1, 745842 ,6:068111) ,Atera_grun to• a_Podal uati1_ w okol_ 
Leppera.html 



• • • • • • • • • A tej E R A P ii. ZE CIE K O W A - - - - - - - - - - - -

Ta arera po łotyla kr•• koalicji PiS-Samoobrona-LPn. 
Prokuratura nie oskartyla n ikogo o zdradę szczeg6ł6w operacji 
prowa dzonej prz ez Centralne Biuro Antykorupcyjne w reeoroi• 
rol nictwa. Według jed nej z hipotez odpowiedzialni za przeciek 
mieli być 6 wczeany szer MS*iA J anusz Kaczmarek, bizneeme n 
nyszard Krauze, poseł Leoh *o•zczerowicz i 6wozeeny minister 
rol nictwa Andrzej Lepper. Kornatowskiego o tym, te pod domem 
n 111za rda Krau zego j eet eki pa CBA miał powiadomić Jarosław 
Marzec, ezer Centra lnego Biura Śledczego. Prokuratura 
ujawniła podl!Luchy r o zmów obcil\taj\o• Kaczmarka, 6wczeenego 
szar a policji Konra da Korna t owskiego i 6wczeenego szara PZU 
Jarom i r a Netzl a. Prze d stawiono im zarzuty m.ln. zatajenia 
spotkania Kaczma rka z n1eza rdem Krauzem w hotelu Marriott 
i wzajemne go nakłaniania slę do rałezyw1ch zeznań. 

Rozmowa. pierwsza. - Korna.towsk1 uma.w1& &ifl z Netzlem 

Kornatowski: - Słuchaj zna jdziesz 5 minut w poniedziałek dla mnie? 

Netzel : - Tak po południu, dobra 

Kornatowski: - O? ch1ba elę jako• wydzwonimy dobra? 

Netzel: - Mo dobra d obra, co• elę etałot 

Korn a toweki: - !ile. Prz1sięgam. Jedna tylko pro,ba będzie do ciebie ••• 

)letzel: - Mo dobrze. 

I •••/ 

Kornatowski: - To ja będę pilnował tego, wat.na. 

Netzel: - Dobrze ••• OK. 

Kornatowski: - I oo chciałem powiedzieć ••• Tak wszystko w porz'ldku? 
Ogarnllh• 11ię Jarku? 

Netzel : - A, a mot.eez powiedzieć, gdzie, gdzie watn• to jeet? 



Kornatowek1: - Jarek, no ••• Jaka twoja rozmowa sprzed paru 
dn1 z k1mi. tam wat.n,m. Ale to ••• naprawdę epoko ••• brtdt 
epoko ••• Jeat bezpiecznie. Jest t:rlko po prostu jeden ten. 

Netzel: - rtozumiem. 

Kornatowski: - Jest ••• w11z:r11tko naprawdę ••• 

Netzel: - łio rozumiem. 

1:deo: TV 24 nozmo 1 rz c z orn o skim 
rtozmowa druga. 13 lipca godz. 19:51 

I •••I 

Karzec: - Seee n1e ma11z Jakiegoi. numerku, t.eb' mn1e ez'bko 
podaćt 

Kornatowski: - lio nie mam, ale to przecie! jest cz,ate, w1ęc 
nawijaj 

Marzec: - 11.eee, w t•J chwili u takiego jednego duf.ego raceta, 
albo największego, pod płotem jest ekipa z tirm, •c•. 
I chcrt weji.ć. 

Kornatow11ki: - A kto to jest w og6leT 

lilarzec: - Jak to kto to jeatT 

Kornatowski: - 1e, Ja zupełnie nie zrozu 1alem tego gr,psu 

Karzec: - l'ac•t z Gd,ni, naJwiększ:r, 

Kornatowski: - Ale naJlepaz, płatnik, cz:r kurde ••• ? 

Marzec: - Tak, tak, to ten 

Kornatow1ki: - lio iT 

Marzec: - u niego jest ekipa z •c• pod płot• 1 chcrt wej ć. 
lia cz,nno„ci. 







• • •••••••A ł' ER A PR ZECIE KO W A. - - - - - - - - - - -

Kornatow•lti: - żartujHzT 

llarzec: - llo, od tego naszego debila, kurwa, lyeego i ••• 
Tak, •łat.ni• tak. 

Kornatowski: - Dobra, al• net j••t chyba kurwa, leci, 
dobra, zobaczę, 

, ... / 
ideo: TVN24 iiozmowa IV Kornatowski z Kaczmarkiem 

n.ozmowa trzecia, 13 lipca godz. 19:53 

Kornatowski: - Taka informacja: pod domem, tego ••• jak tam ••• 
pana nyiika z Gdyni 

Kaczmarek: - Aha 

Kornatowski: - JHt ekipa tego debila Jaalńekiego i tam jaki• 
czynnoiici maj, robić. 

Kaczmarek: - llo to cieka••••• 

ts:ornatow11ki: - llo i teraz to mote być, wiHZ, Jakby w1•1• 
rzeczy rozJa•niać 

ts:aczmarek: - llo, no dobra słuchaj 

Kornatowski: - Przekazuję ••• 

Wideo: TVN24 n.ozmowa V Kaczmarek z Kornato ek1m 
ii.ozmowa piąta, 13 lipca godz. 20:27 

Kaczmarek: - Słuchaj, będę tylko m6wił oględnie. Bo ja 
dzisiaj byłem przHłuchiwany, zadawano mi dziwne pytania. 
C ••• ) nozmawiałei z tym krewnymT C ••• ) lio z tym, wiesz, oo te„my 
rozmawiali, tebyoi zadzwonił. 

ts:ornatow11lti: - 111• 



ltaczmarek: - Aha, no dobra. 

Kornatowski: - Nie, nie przepraszam, ja z nim rozmawiałem. 
I um6wH:em lię z nim na rozmowę [według prokuratur, to dow6d 
na to, te chodzi o Netzla i o to, te miał ltaczmarkowi zapewnić 
al1 bi. Na 11potkanie z Netzlem Kornatow11ki umawia Ilię podczas 
rozmow, pierwszej] 

Kaczmarek: - A to jur.cze lepiej. 

Kornatow•ki: - "ozmawiać cz, nie? 

Kaczmarek: - w,daje mi aię, te tak, ale mull111z bardzo uwatać, 
bo ja nie wiem, o co chodzi 

Kornatow11ki: - A o niego p'taliT 

Kaczaarek: - O r6!ne rzecz,. 

Kornatow11ki: - ie aogę a6wić, bo ••• 

Kaczmarek: - Dobra, mota podjadę. 

ltornatowek1: - To tajemnica ••• o to, b'łob' 11uper. 

ideo: TV 24 rtozmowa VIII Kornatowski z Netzlem 
rtozmowa 6sm , 13 lipca 22:25 

Kornatow11ki: - Gdzie t' jeateliT 

Netzel: - Jadę do Gdań11ka T 

Kornatowski: - Ale gdzie jeatei., powiedz mi. 

lietzel: - Tam, poproazono mnie w jedno 111ejace. 

Kornatowski: - A o kt6rej będzinzf 

Netzel: - Z powrotem! • Od,n1T No nie •iem, jak tam 
porozmawiam, to wr6cę. A coT 

itornatowaki: - A jaki czaa przew1dujeazT 

Netzel: - Iii• wiem. Przecie! tam popro11zono w jakie„ 11praw1e. 
1Un1ster do mnie zadzwonił, tab, mnie przeałuchać. 

ltornatow11k1: - Aha, on do cieb1• dzwonił dz1e1ajT 

łletzel: - Przed chwili\• Jut do niego jadę. 



'''''''''AFERA PRZECIEKOWA-----------

Kornatowaki: - Ja w taj aprawi• do ciebie dzwonię. 

ll•tz•l: - Pan m1nistar Ziobro dzwonił. )Io to ja jadę. 

Kornatowski: - .\hal To Ziobrol T1 jaetei; w Waruawi•T 

llatzsl: - 11• w Gdańsku, jadę na Kurko•'• 

Kornatowski: - Wstrz1maj się z bćlam. 

Netzel: - CzamuT 

Kornatowski: - lio proszę clę. 

lletzel: - Iii• mogę, powiedziałem, te będę. 

Kornatowski: - Kurwa nol 

Netzel: - Al• ja nic ni• wiem, o co chodzi, nol 

I •••I 

Kornatowski: - Ila policję jedziaezt 

lletzel: - Ila Kurko•ll 6. Tam jaet CB.l. 

Kornatowski: - Kurwa jego maćl 

htzel: - Al• ja naprawdę nic ni• wiem 

Kornatowski: - Jarek, ja wiem, te nie w1aez. Pamiętaj jak raz, 
widział•• a1ę z nasz1m kol•g!l tu wspćln1m z GdJn1 
/chrz1tkn1ęc1e/ to lię z nim w1dz1ah,, nie. 

Netzel: - Al• ja wazystlco wiem. Ja błagam o1eb1•, nol 

1deo: TVN24 nozmowa IX, 
etzla z nieznaną kobietą, 16 sierpnia 

nozmowa dziewiąta, 16 sierpnia godz. 17:54 

Z rozmowy wynika, te były jut szef PZU talU sifl 
jej, te musi udzielać alibi [Kaczmarkowi - twierdzi 
prokuratura]. Kobieta potwierdza jego słowa. Netzel 
skar!y się: •Nie mogą wiecznie potwierdzać nieprawdy•. 



Netzel: - Ja eo'b1e tak ueiad.l:em i m6wię. On eo'bie moją oeo'b' 
pod.ni6eł cii;nienie. 

• 

Dorota: - No. Bo dla niego, t' jeetn dla niego dut:y atut. Z 
punktu widzenia, Ja nie wiem, cz:y on ma wiedzę, cz:y nie ma 
wiedz:y. Jak, on ma ezczerze m6wiąc, nie powiem, te gdzie~, ale 
on t:ym gra. lll6wię ci - 200 procent. 

Netzel: - Ale w J kim eenBieT 

Dorota: - a eene1e, to 'b'ł kontakt, rozumieezT Ja nie wiem, cz:y 
tak jHt, on tak jak'b' saprzecz:ył temu, f.e t:y Jutel. na tali, 
wien, w kręgu. Ale co on m:y„li, to ja nie wiem, 

lietzel: - Ja n1e mogę 'b:yć w kręgu, 'bo mnie nie 'b'ło, kurwa. 

Dorota: - No, ale ja m6wię, jakie on prz:yeługi oddaje, tak. 
że on powoła eię na eamego diabła. zreutą jak on topi 
wu,stkich ludzi wok62:. To jut jut skrajna gra, po proetu -
wiesz, no gra. 

lletzel: - Nie, no gra ewidentnie, etraeznie wkurwion,, 
ro11umie111 straeznie. J to jeatem kurwa ali'bi na wu:yetko, 
ro1umie11z na wez:ystko. 

Dorota: - Tak, li'bi na wez:yatko. 

lietzel: - •ieaz, ja nie mogę tak chodzić kurwa i potwierdzać 
nieprawdę, tak jak on 'b:y sobie tego t:ycz:ył. No przepraezam 
cie'bi• 'bard.se. 

Dorot : - Tak, tak. 

Netzel: - Ja i tak zachowuję aię kurwa prz,zwo1cie, takt 

Dorota: - lio t:y tak, ale on nie. Jarek zapewniam cię, w 100 procentach. 

,,, ,, , ,, ,,, , , ,, ,„,, ,,, ,, ,,, , , , , , ,, ,, , ,, , ,,, , , ,,,,, ,, ,, , ,,, , , ,, ,, , , , , , •••I: 

:Żr6cUo: 
'l''f'll2ł, t•n2ł.p1, PAP 
L1nlu 
http11 / •••·t•n2ł.pl 1 •1ado110101-rkraJu,Z10·0&111·ro1aa•1•U • 
kao111ar1k•n1t111•1·kornatow1k1,ZZ026.ht11l 





rt.S.: - ••• a nie daj, znaku ••• 

z.eh.: - Iii• daj' wsparcia. Ili poprzedniej roz owie ja go 
prawie przekonałem do takich rzeczy, t• wiesz ••• on Z• mnl\ 
gadał 4mhszni•, bo ja m6wię, gdybyo;cie wydali odmownll 
decyzję, to ja rozumiem, ale ••• 

n.s.: - aatrzyma11, my wszystko zrob1li,my, a oni ••• 

z.eh.: - ••• postępowanie ••• 

• .s.: - Ale pierwsze, co zrobili, to zrob111 tet niezgodnie z 
prawem, tylko kł6ć Blę z ni111, jak Blę mot.Hz kł6cić z nimi. łih 
będziemy teraz gadać. Powiedz Zbyszku, prosHbym cię tak jak 
byli ••• ja do Kirka dzill1aj bt,1dę w takim razie dzwonił. lia domowy 
do niego zadzwoni1,1 i jutro rano mu przypomnę. liiech on się 
wychyli wreszcie, bo ja zrozumiałem, te on tet rozmawiał tam ••• 

25 sierpnia 2008 r. Telefoniczna roz owa n-,ezarda 
Sob1ea1aka ze lb.1gn1ewem Chlebo ski • 

• „.s.: - Kiedy do lliarazaw:y udajesz Ilię? 

z.eh.: - l\arsza wę mam w i;rodę, czwartek. 

n.s.: - Aha. 

Z.Ch.: - Tam do tego naszego Janka [chodZ1 o J na Koska - red.], wieaz... 

n.S.: - Mo wiem, no k ••• , no przeciet, no ja chciałem aię, 
ohciahm włalini• zapytać, oo tam, jeat jaka• azanaaT lic bo 
wleez, k ••• , daj 11pok6j, am nadzieję, te tam ze mnll jut będzie 
wszystko w porz,dku, nie! 

z.eh.: - Z tObl\ na ••• na dziewięćdziesiąt procent, nye1u, te 
załatwimy. Tam walczę, ni• jeat łatwo, tak oi powiem. 

rt.S.: - To •I\ k ••• tak, ja wiem. Ale by wykorzystał do tego, 
k ••• , J41rka i ••• i ••• tego drugiego, nief 

z.eh.: - A z nim ni• gadam, to powiem ci szczerze, "y111u, t• 
tak, bo wie11: ••• 



'''''''''Ał''ER.A HAZARDOWA.--------------

10 marca 2009 r. Jan KoHk rozmawia z R.yezardem 
Sobiesiakiem. 

J.K.: - Kuszę 11ę z nim [Chl•bowak1111 - red.) spotkać, bo to jHt 
gr6b dla na• c ••• ;. 

n.S.: - Xuaim:!' Zb:!'•zkow1 W:!'tłumacz,ć, tab:!' to pu.-cH: dalej, 
ta to jHt dla na1 kaplica. 

10 mare 2009 r. ityezard Sobiesiak rozmawia ze 
~bigniewem Chlebowskim. 

n.s.: - Grz•~ka zarazić t, sprawi\, bo oni rozpiera ••• 

z.eh.: - Ja ci powiem 1zczerze n.111u ••• ja jut. ni• mam 11ł:!' 

1am walcz1ć z t:!'lll WBZ:!'ltk1m ••• jakb:!' Grzegorz, Mirek trochQ 
pomogli m1 ••• prz•c1•! wiHz, biegam z t:!'m sam ••• blokuję tę 
1prawę dopłat od roku ••• to W:!'ł,czn1• moja zasługa. 

27 sierpnia 2009 r. KoHk rozmawia z Sob1ea1ald••· 

n..s.: - 'ł:!'corahm Magdę [c6rkę SobiH1aka, kt6ra starała •1t o 
kierownicze 1tanow1ako w Totalizatorze SportOW:!'ll - r•d.I, bo 
tam KGB, CBA ••• - jak się spotkam,, to ci powiem - dono16w b:!'łO 

t:!'l•, t• k ••• w1e1z ••• ze względu na mnie CCZ:!'W1,c1e. 





''''''''' Ał''ERA ORLEN-------------------

Za il• motna kupić aobi• poałaT Celebrycki lobbyata Marek 
Dochna l wylotył pół miliona w po•taci samochodu marki 
Mercedes, za pomoc poała Andrzeja Pęczaka przy wplywaniu na 
losy prywatyzowanych zakładów energetycznych. Andrzej Pęczak 
to były poHl SLD i szer itomilji ds. itontroli Pańatwowej. 
Prawa ręka LHzka Kil l era. Trar1aj,c za kratki stal się 
pierwsz111 posłem III i:\P , który posiadaj,c immunitet zoatał 
skazany na karę pozbawienia wolno,ci. 

,,, , , ", ,,,,," ",, ,, , , , "" "" , ,, ,, , , ", ,, , , , ,, , , , , ,,, , ,,, , "" ,,, , „,, ,, ,, 11111111,,,,,,,, •••I : 

11 marca 

Żona P.: - Viazyatko okT 

P. [były poaeł itPll, prawa ręka Marka Dochnala - red.]: 
- Przyazedl Marian Piłka [poaeł PiS] i jak zwykle: •czy nie 
mam jakiej' roboty dla dziewczyny?•. Ja m6wię: •A ile języków 
znaT•. •żadnego•. Ja m6w1ę, no kurka wodna. Jut raz mi kiedy 
proponował przyjęcie dziewczyny, nie przyjllł•m jej i zoatala 
radn,. Io kochani•, jutro ogl,damy S-kę, wiHz merola 
[chodzi o aamochód dla Pęczaka]. 

żona: - Io, a ten nie boi się wzillć takiego aamochoduT Przeciet 
to zaraz będll wazyacy gadać. 

P.: - Io widziaz. 1 to jeazcze na rirmę. 

żona: - iturde. 

P.: - llo widzi•zl s, ludzie ••• 

Żona: - Sprzedawczykil 



11 marca 

P.: - Czy decydujHz 111ę na ten samochód, bo to jHt pół miliona 
złotych. 

Dochnal: - No, ni• mamy tadn1ch alternat1wT 

P.: - Alternatyw nie. Ja, słuchaj 011obii.cie przegl'ldałem, Marek 
- ja nawet siedziałem i nawet inne 11amochod1 przegl!ldahm, 
siódemki - nie wiem, ja nawet jut Jaguara sprawdziłem, bo 
mówię, zobaczę, audi sprawdziłem, to inne eamochodJ••• 111i.111y 
2003 rok patrzyli, wiesz, al• to waz1etko ••• 

Dochnal: - Ale w tym sena, ale patrz1h1> na to, bo Ja mu nigdy 
ni• obiecywałem takiego samochodu. ll1i.11y się umawiali na i;; 

klasę, oryginalni• z nim. 

P.: - lio to E klasy ja nie porówn1wałem, to Ili\ oczywilicie 
kla111. 1111.my porównywali, cz1 za te pienifłdze Jeste"mJ w 

etanie kupić w Niemczech 11a111ochód. 

I •••i 

Dochnal: - Bo jeszcze dietę dostaje. Nie, to jut ni•••• Nie, z 
diet' to ja mu jut da.te111 dowo. To jest prosta sprawa, bo Jei.11 
ni• będzie perrormował, to po prostu ••• 

P.: - Cz111 kupujemy z za11trzeten1em takim, te •masz go do 
czasu, k1edJ juteii prz1datn1•, no brutalne. Jeteli będzie 
111tuacja, w której jHtei.m1 zaskakiwani, no tC' 11orr1, nie ma 
powodu, tebyi; miał. Takt 

Dochnal: - Tak. 







'''' '''''AF'ERA ORLEN----------. 

P.: - llo to co'l K6wiu;, t• jeu;c&• walczym' dz1e1aj'l 

Pęczak: - llo jHzcz• walczę. Teraz przyjechałem do 11zaw, 1 
jHzcz• walczę. Wieczorem idę na kolację do prem er&, no •i'lO 
jHzcz• na tej kolacji ewentualni• pogadam, zob&O&• 1tr111 ka 
Janika, bo wczoraj eię do niego nie dobiłem po raz drugi. 

1.r6d2o: 
Zapil roza6• opub111lowany przez dz1enn11i: nz•czpoapol.lta, 12/11/200ł 
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