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EGzEMpLARz TRAFIŁ Do pREzy-

l a.rro. W momencie katastrofy smo/eńskiej był w sejfie lecha Kacz|ńskie
go - mówi,,Tygodnikowi" }an Olszewski, ówczesny doradca prezydenta,

a

w

latach r99r-9z premier rządu, w któnrm MSW kierował Antoni Macierewicz. - A co się stało z kopiami? - dopyruję.

- Wszystkie pozostałe egzemplarze
aneksu do raportu z likwidacji WS!
które zostaĘ dostarczone premierowi i wicepremierom, trafiĘ z powTotem do kancelarii tajnej Komisji Weryfikacyjnejw BBN. Tam komislnie
je zniszczyliśmy. Pilnowalem tego osobiściei spisałem protokół. W tej chwili
iedyny egzemplarz jest u prezydenta.

Kopia, której dziesięć lat temu Olszewskinie obrócilw popiół, jest przez
publicystów i wiarusów szefa MON
nazywana,,SwięĘrm Graalem" Antoniego Macierewicza. To on jest twór-

tajnego aneksu. W dzisiejszej
cą ściśle
wojnie ministra z Andrzejem Dudą ta

historia wraca. Brzmi jak thriller polityczny o intrydze wijącej się wokół
886 stron aneksu - mitycznego dokumentu, który miałwstrząsnąć III RP,
fortunami biznesmenów i karierami
polityków.

Podwójne lozczarowania
Ale odpoczątku. Kiedyw zoo5 r.\Młvyborach rywalizują siostrzane wówczas
partie PiS i PO, likwidacja zńenawidzonych wojskowych sfużb jest akurat
wspólryrm punktem obu programów.
Bracia Kaczyńscy i przegrany Tusk się
skłócili, lecz i tak |arosław z Donaldem
wspólnie podnieśli ręce' za rozllłięaniem Wojskowych Sfużb Informacyjnych, a Lech ustawę podpisał. |edynym posłem Platformy, który zagłosował przeciw, był Bronisław Komorow. ski. Twardoglowi FiS-owcy nazywają
go

zato,,Komoruskim".

LikwidacjąWSI zajęła się Komisja

Weryfikacyjna pod kierunkiem Macierewicza, bo ten - iak stwierdził Lech
^
kaczyński - jest ,,odpomy na wdzię-

ki przeuroczych oficerów WSI".

"Iak

trzeba wyciąć las, to się bierze drwala"
- tlumaczył nieoficjalńe, Na karczowisku po WSI Macierewicz zaczął jedno

, bosiedzenie Parlamtftarnego Zespofu ils.
skutków działalności Komisji W eryfikacyjnej pad przewodnictwem Antoniego
Macierewicza i |ana Olszewskiego.
Warszawą Ig marca 2oI5 r.

cześniebudować SłużbęKontrwywiadu Wojskowego, której został szefem.
Latami błąkałsię po marginesach

polityki, póki nie nadeszła życiowa
szansa, by wyrąbać sobie miejsce na

prawicy. Komisja ruszyła w sierpniu
zoo6 r. PiS wiązało z nią ogromne nadzieie do momentu, gdy raport (jeszcze nie aneks) trafił na biurko prezydenta. Wtedy rozpoczęĘ się nerwo-

we poprawki, znikały pojedyncze
nazwiska. Aż w luqrm zoo7 r.każdy
mógl go przeczytać w,,Monitorze Polskim",
Zawiódł. Miał dać dowody na tezę,
że WSI to ,,filia GRU", zdemaskować
,,układ" i źtódłoafer III RP (w tyrn
tę F OZZ, zwaną,,matką wszystkich
afer'l), a wlwołał falę pozwów, przeprosin i odszkodowń dla wymienionych w treściraportu osób. Prezydent
osobiście przepraszał historyka Andrzeja Grajewskiego za umieszczenie
go w raporcie.

- Raport był słab szy,

nź

się spodziewaliśmy. Aneks miał już
jednak pokazać konkrety - wspomina w rozmowie z ,,Tygodnikiem" osoba z obozu pis.

Ustawa zakładala bowiem, że ,,po
ujawnieniu nowych okoliczności komisja sporządza odpowiednie uzupełnieŃe". Macierewicz sięga po ten paragraf. W planach ma kolejne aneksy: o walce WSI z KoŚciołem, o sterowaniu mediarni. Chce się zrehabilitować, fedruje więc w przejęĘch archiwach wojskowych. Sciga się z czź§em,
bo sypie się koalicja PiS z Samoobroną i LPR, a rządKaczyńskiego dogoryv,t a. Zbliżają się przyspieszone wybory zoo7 r. Udało się opracować Ęl-

ko jeden aneks, Wiadomo o nim, że
bije w polityków dzisiejszej opozycji,
zułłaszcza Komorowskiego, i pokazuje, jak WSI

przenikĄ

gospodarkę,

także źródła fortun najbogatszych
Polaków.
a

Za pięć dwunasta
Na kilka dn| zanim Platforma przejmie rzą4 rzutem na taśmę5 listopada
zoo7 r. Macierewicz dostarcza po egzemplarzu aneksu Lechowi i |arosławowi Kaczyńskim, a także wicepremierom Zycie Gilowskiej i Przemysławowi Gosiewskiemu. Wcześniej miesiącami karmil prezydenta skrawkami
dokumentu. W Pałacu zaczęło się go
rączkowe analizowanie finalnej wersji. |an Olszewski mówi,,Tygodnikowi": - tech Kaczyński czytał aneks na
marginesie bieżących obowiązków. r>
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+ Odnosiłem wrażenie, że liczy się z

;

|arosław zwyczajnie nie ma czasu na lektwę. Tego samego 5 listopada podaje swój
rząd do dymisji, ale nadal pełni obowiązki
premiera. Najbardziej mu zależy, by aneks
sprzątnąć Tuskowi sprzed nosa.

l

wsiadł na karuzelę stanowisk. Musiał zrezygnować z foteli szefa SKW i Komisji, bo
wybrano go posłem, a nie mógłłączyćtych
stanowisk. I tak iednak trzymał w garści
akta służb, bo na kilkanaście dni został wiceministrem obrony nadzorującym SKW.
Macierewicza w Komisji zastąpił Olszewski, doradca prezydenta.
W SKW dłużejzagrzał miejsce najwierŃejszy druh Antoniego - Piotr Bączek. To
razem z nim Macierewicz likwidował wsl
i pomagał w pisaniu aneksu. Wybiegnij
my nieco w czasie: Platfo".rma, gdy już odbiła SKW pozbyła się Bączka. Dziś jest on
znów w SKW jako jej szef i głośnodomaga się od Dudy zwrócenia mu,,Swiętego
Graala", bo to SKW jest następcą Komisji
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Prezydent nie dowierzał
Macierewiczowi.
ostatecznie uznał, ze aneks

jego

opublikowaniem,

fr

W tych ostatnich dniach Macierewicz

,

.

Macierewicza.

Czas przyspieszał. 16 listopada. W Pałacu Prezydenckim odby,wa się upragnione

przez Tuska zaprzysiężenie na premiera
z rąk Lecha Kaczyńskiego. Moment upo-

korzenia braci. Tusk promienieje, Nie wie,
że dzieńwcześniej ustępujący premier za-

rządzil,,ewakuację" do budynku Biura

Bezpieczeństwa Narodowego tych kopii

aneksu, które byĘw gestii rządu.
Z kolei Olszewski zadbał o ewakuację
góry akt WSI, k t&e służyĘprzy pracy nad
a

potem nad aneksem. Tusk szli-

fował przemówienie na uroczystość zaprzysiężenia, a furgonywywoziły (ry-ry Iistopada) stosy akt sprzed jego nosa. Gdy
wszedł do kancelarii premiera, czekał na
niego list od |arosława Kaczyńskiego, a po
aneksie i aktach WSI nie było śladu.

Macierewicz liczył na publikację swo-

jego dzieła. Ustawa stawiała w),,rnaganie:

przed ujawnieniem prezydent musi przesłać jego kopie drugiej i trzeciej osobie,

wpństwie.

Marszałkiem ustępującego Sejmu był
Ludwik Dorn. -Prezydent z miejsca uznał,
że nie będzie publikował aneksu, więc mi
go nie przesłał do zaopiniowania - mówi
,,Tygodnikowi" Dorn, Senatem kierował
Bogdan Borusewicz,który porzucił PiS dla
PO. - Nie mam co żałować, że go. nie czyta-

łem-deklaruje dzisiaj.
Lech Kaczyński nie dowierzał Maciere-

wiczowi. Olszewski wspomina: - Merytorycznie zainteresowal się pewnl,rni spraTYGoDNIK rowszrcgwy

}ego współpracownicy są
zdania, że dając obecnemu

szefowi MOIV wolną rękę,
popełniono błąd.
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publicznej wiadomości nazwisk tych osób.
Efekt: nie ma już podstawy prawnej do

publikacji aneksu w pierwotnej formie.

Ten wyrok jest w mocy do dziś,bo przez
dekadę nikt ustawy nie poprawił. Macierewicz i Bączek utrryłnują że w kancelarii
Lecha Kaczyńskiego trwĄ prace nad do
stosowaniem aneksu do w},roku TĘ a publikacja miała rzekomo nastąpić w zoro r.,
ale katastrofa pod Smoleńskiem zniweczyła te plany.

Kilku rozmówców,,Tygodnika"

z byłej Kancelarii

wami poruszon}.mi w aneksie. Prosił mnie
o doręczenie niektórych oryginalnych do-

kumentów, które Macierewicz wskazał
jako swoje źródła.Te dokumenĘ trafiĄ

temu zaprzecza.Powtórz-

my: zmarĘ prezydent zamknfr dokument
w sejfie, bo uznał go za publicysĘczną impresję Macierewicza, a wl,rok TK mógł być

jeĄlrie dia niego wygodnym alibi.
Czerwiec zoo8

z powodu

r. stał się gorący

nie

Ęlko

wpoku TK Komisja Weryfika-

do prezydenckiego sejfu, obok aneksu.
Ostatecznie uznał,że aneks to publicys_qlka i kazał zamknąĆ go na cztery spu§ty.
Dla PiS jest to dziśnajbardziej kłopotliwy

nia jej mandatu, ale Tusk ani o tlrrm myślał.

mina,,Tygodnikowi" byĘ współpracow-

te z seriali szpiegowskich.

spadek po pierwszych rządach. }ak wspo-

W prezydenckiirr sejfie

raportem

to publicystyka, i kazał go
zamknąĆ na cztery spusty.

do akt dla osób wl,rrienionych w raporcie
uzupebrieniach. Niekons§tu cylny był też
braksądowej kontroli decyzji o podaniu do
i

nik Lecha Kaczyńskiego, prezydent iry-

tował się, że ujawniony aneks ,,zostanie
przedstawiony jako wytwór chorego czło-

wieka". Inny przy.wofuje taką argumentację szefa: -Trzeba się liczyć z procesami, bo
tego nauczył nas raport. Aneks nie pozwa-

lanamwygrywaćwsądzie.
W autoryzowanych wywiadach Lech
Kaczyński mówił łagodniej, że ,,Maciere-

wicz czasami formułuje tezy zbyt daleko
idące w stosunku do faktów, którymi dys
ponuje". ,,Mówię mu to w twalz" podkreśla]. Na krótko przed katastrofą smoleńską

precyzował: ,,Na przykład obecnośćosoby

Y na przyjęciu organizowanlłn przez X ma
wskazywać na związki X z Y. Moim zda-

niem, biorąc pod uwagę, jak wyglądĄ
kontakty towarzyskie w pewnych sferach,
to nie jest dowód na nic".

Wcześniej jednak PiS dało Macierewiczowi wolną rękę w tworzeniu raportu
i aneksu wedle swego uznania - wTęcz
rygnopol na rację. ,,To był błąd" - twierdzi
wspóĘracownik Lecha Kaczyńskiego.

Gorący czerwiec
Macierewicz od lat przemilcza cytowane wlpowiedzi prezydenta Kaczyńskie-

go i przekręca jego intencje. Żeby to zrozumieć, warto odkwzyć zapomniany wyroli Trybrrnafu Kons§rturyjnego, cier*ca zoo8 r. Gdy Macierewicz tworzył swego,,Swiętego Graala", posłowie zaśkarżyli
ustawę o likwidacji WSI. Sędziowie orzekli: w ustawie brakuje gwarancji dostępu

cyjną już podwodzą Olszewskiego, z mocy
prawa odchodziła do historii z końcem
miesiąca, Lech Kaczyński chciał wydfuże-

Późniejsze sceny wyglądały jak wyję-

Kontrolowana

jużprzezPlatformę SKW sięgnęła po akta
WSI, które znajdowĄ się na terytorium
prezydenta * w siedzibie BBN. r lipca funkcjonańusze weszli do Biura. Zapakowali akta do worków, wrzucili do furgonów
i wywieźli, Do dziś7udzie z BBN wspominają, że tajniacy w pośpiechu nawet nie

spisali protokołów, co zabierają.
Do dziś nie ma też pewności,czy SKW
zabrała wszystkie papiery i czy wcześniej
czegoś nie wl,rriesiono. Przed nalotem |an
Olszewski zniszczf te kopie aneksu, które
zwrócili mu }arosław Kaczyński, Gosiewski i Gilowska. |uż nie pamięta, czy prze-

puszczono je przez niszczarkę, spalono,
czy jedno i drugie.

Nemezis Komorowskiego
Z aneksem bardzo chciał się zapoznać

Ko-

morowski, gdy był jeszcze marszałkiem
Sejmu. Rozmawiał o nim z by\rmi oficerami WSI -,,Gazeta Polska'' okrzyknęła

to ,,aferą marszałkowską". Owczesny rozmówca Komorowskiego Aleksander L.
został skazany i powinien teraz siedzieć
w więzieniu za płatną protekcję przy weryfikacji WSI. W śledztwie slużby, szukając aneksą przetrzepĄ m.in, dom Bączka,
ale go nie znalazĘ. Komorowski w,,aferze

marszałkowskiej" był tylko świadkiem.
Wreszcie jednak stał się pierwszym politykiem Platformy, który w majestacie
prawa mógł przeczytać aneks. Ale dopiero
w 2olo r. * po śmierciLecha Kaczyńskiego. Do dziśkrążą opowieści, że Maciere-

KRAJ

wicz dlatego tak pędził pociągiem ze Smoleńska do Warszawy: chciał z urzędnil<ami zmarłego prezydenta zab ezpieczać dokumenĘ. Marszałek Komorowski bardzo
szybko przejfi jednak obowiązki głowy
państwa.

Olszewski: - O ile pamiętam, to po nadejściuinformacji o śmierci Lecha Kaczyńskiego obowiązek przekazania osobistego
sejfu zmarłego prezydenta spadł na ówczesnego ministra w Kancelarii, Andrze-

jaDudę.

Byly współpracownik Lecha Kaczyńskiego, zastrzegający anonimowość, opo-

wiada:

-

Macierewicz wie,

przerwanego dziewięć lat temu przekopywania akt. Bez nowelizacji ustawy z zoo6r.
o uaktgalnieniu aneksu będą jednak konstytucyjnie wątpliwe.

ze przeklęca intencje

Zmarłego prezydenta.
Nie moze osobiście

Opinia brata
Wist, na który poważyłsię Pałac w tej
,,wojnie hybrydowej", był dobrze prze-

uderzyć ani w Lecha,
ani w }arosława, choć ich
tez mógłby oskarżać
o obronę mafii wyIosłej
z wojskowych.

myślany,By odeprzeć atak Macierewicza
i jego akolitów, Duda poprosił o pomoc

Kaczyńskiego. Na spotkaniu ministra

}uż ro kwietnia Komorowski

chciał znaleźć aneks. |ego ludzie weszli do
BBN. Pamiętam to przerażenie w Biurze.
Mam absolutną pewność,że od pierwszego momentu Komorowski chciał odszukać ten dokument.
Komorowski przez całą swoią prezydenturę o aneksie mówił zdawkowó albo wcale. Na pytanie , czy go czytał, odrzekł: ,,To
też jest objęte tajemnicą". Pewne jednak
jest i to, że czytń,i to, że on jest czalnym
bohaterem aneksu. Podobnie jak Lech Kaczyński, tak i jego następca zamknął tę
stertę papieru w kancelarii tajnej. Na pięć
lat wszyscy mogli zapcimnieć o ujawnieńu, choć w mediach sączyĘ się przecieki.
Mit,,Swiętego Graala" i tak dopadł Komorowskiego. W kampanii zor5 r. wciąż
wracał wątek jego rzekomego umoczenia
w paramafijne działania WSI. Przed budynkiem T\ĄI, gdzie debatowńz Andnejem Dudą, ludzie przychodzi z książkami

Dudę j ak harcerzyka, którem u zamarzy|o
się umościć w armii. Presję na ujawnienie
aneksu tworzył już na starcie prezydentury, jeszczeprzed tym, jak PiS wygrało wybory do Sejmu. Zapewniał wówczas, że
,,kilka tygodni" dzieli nas od ujawnienia
aneksu. Duda nic o takim - rzekomo własnlłrn - planie nie wiedzial. Temat szybko
przycichł, ź do 2oI7 t.

ne związki Bronislawa Komorowskiego".

ną w Dudę

Wojciecha Sumlińskiego,,Niebezpiecz-

Krzyczeli:,,Komorowski WSI!",,,Komoruskil".
Przegrał wybory. Oczywiście nie tylko
przez aneks, ale ten doskonale mobilizował twardy elektorat PiS. Po porażce Komorowski mówił o aneksie, że to ,,pomówienie, oskarżenia bez pokrycia". Macierewicz i Olszewski obawiali się z kolei,
czy odchodząc z Pałacu, Komorowski nie

zniszczył jedlnego egzemplarza aneksu.

Otóżniezńszczył.

I}uda,,szkodliwie bezczynny"
Andrzej Duda znalazł aneks w swojej kancelarii tajnej. Nie zmieniło się też to, że jak
Ęrm,,Graalem" Macierewicz okładałwcześniej Komorowskiego, tak teraz okłada
Dudę. Szef BBN Paweł Soloch nazwał to
wprost,,wojną hybrydową", prowadzoną
z prezydentem. |ej stawką jest panowanie
nad wojskiem, ksztah reformy armii i no
minacje generalskie. Bo choć akta WSI są
teraz w rękach szefa SKW Bączka, to Andrzej Duda podtrzymuje stanowisko Ka-

czlńskiego i Komorowskiego: tego aneksu
nie ujawni i basta.
Gdy na początku tego roku wybuchła
otwarta wojna prezydenta z ministrem
obrony, Bączek pisemnie zaczął się domagać odprezydenta: skoro nie ujawniasz
aneksu, to mi go oddaj. Kolejne obcesowe żądania rozbuchaĘ na nowo anekso-

wymit.

Macierewicz od początku traktował

Pierwszą mocną salwą wymierzo-

byĘ słowa ministra w T\|P.
Utyskiwał wówczas: ,,Na pewno byłoby

nam dużo prościej, gdyby wreszcie zostaĘ ujawnione materiaĘ z aneksu (...), bo
tam jest opisanabardzo dokładnie geneza
struktur mafijnychw Polsce (,..). Byó może
są problemy prawne, ale warto pomyśleć
nad sposobem ich uszanowania, rozwiązania, bo ta wiedza jest dla bezpieczeństwa

pństwa polskiego po prostu niezbędna".

Wiarygodnośćprezesa PiS jest tu jednak

wątpliwa, bo przecież nie czltał całego
aneksu. Dziesięć lat temu - co sam przyznał-tylko rzuciłna niego okiem i nie we-

ry{ikował informacji w nim zawartych.
Prawda jest taka, że opiera się na opinii
brata- Gdyby t eraz zażyczyłsobie publikac ji, to nazbyt wp r ost zaprze czylby słowom
Lecha.

Olszewski: - Lech Kaczyński dawał do
zrozumienia, że jest bardzo zainteresowany i uważa aneks za w jakiśsposób ważny, ale decyzję chce podejmować znając
wszystkie okoliczności.
Gdy się zapoznń, to stwierdzil w czasie
jednego z wywiadów - ale poza protokołem - że aneks w wersji, którą otrzymał,
nie ujrzy światładziennego dopóty, dopóki on będzie prezydentem.
o takich słowach Lecha Macierewicz
woli nie pamiętać. Doskonale jednak wie,
że przekręca intencje zmarłego prezydenta. Szef

MON nie może osobiście uderzyć

ani w Lecha, ani w }arosława, choć ich też

mógłby oskarżać.o obronę mńi. Zaptzyjaźniony bloger Scios już jednak wytyka
}arosławowi chwiejność i kłamstwa.
Sam Duda po raz pierwszy na pytanie
o znajomość aneksu tw-ierdząco odpowie-

Słowem: Duda jest obrońcą mafi i.

Trudno zliczyó uĘskiwania Macierewicza i jego ludzi na ,,szkodliwą" bezczynnośćDudy. ,,Gazeta Polska" bije w prezydenta ja_k w bęben, a nieoficjalny głos Macierewicza, czyli bloger Aleksander Ścios
(w środowisku politycznym pruwuszcza
się, że jest nim Mariusz Marasek - członek komisji ds, WS|, zarzuca mu obronę
,,ube]<istanu".

z klubami,,Gazety Polskiej" rzucił:,,|a należę do nielicznych ludzi, którzy czytali
aneks. Naprawdę lepiej będzie, jeśli nie zostanie opublikowany. Mój brat nie podejmował takich decyzji pochopnie. |a tę decyzję popierałem i popieram". Dla Macierewicza to był policzek.

Bączek poszedł nawe| dalei mówiąc, że
,,należa}oby zweryfikować tamtą wiedzę
fz zoo7 r,]poprzez obecną sytuację". To
sugestia, że chciałby zaktualizować lub
rozszerzyć aneks, a to oznacza powrót do

dział dopiero po ponad dwóch latach. Po
chwili zakłopotania odparł:,,Znam i nie
widzę powodu, dla którego miałby być

ujawniony do dyspozycji publicznej".
Wtrącił też mimochodem: ,,}eżeli służby i inne podmioty

(...) chcą się zapoznać
z tym aneksem, to zwTacam uwagę na
treśó ustawy. Nie jest to jedlłry egzemplarz

aneksu, ten, który znajduje się w gestii prezydenta. Także rząd swego czasu otrz}rynał
ten aneks".

Kłopot w §rm, że Olszewski - ostatni likwidator WSI - solennie zapewnia, że rzą-

dowe kopie osobiście zniszczył dziesięć
lat temu, Potwierdza to też Macierewicz. r,)
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r) Apoza

tym, gdyby kopie ,,Graala" były
w Kancelańi Premiera od zoo7 r. do teraz, to aneks by już zapewne wypĘąŁ Tu
Dudawięc się myli.

Szef

A może bez nazwisk?
MON nieugięcie mówi o konieczno-

ściwyciągnięcia ,,Graala" z sejfu prezydenta. A]e co sam robi, by to

umożliwić? Poza

presją * nic. Dziśnie ma nawet podstawy

prawnej do publikacji aneksu w istniejącej formie.

Macierewicz

i

Bączek wymyśliliwy-

trych: ujawni enie z zamazan)rmi nazwi-

-|

t

,l

skami, Lech Kaczyński teoretycznie też
uznawał za legalne jego ujawnienie, ale po
,,usunięciu olbrzymiej ilościdanych osobowych". To jednak kulawe rozwiązanie,

bo wówczas aneks byłby karykaturą. Miał
,,pokazać konkreĘ", a zostałby z nich wy-

I

lj
ę
Ę

kastrowany. Bliska Macierewiczowi,,Gazeta Polska" urządziłaby wtedy feeńę publikacji rozszlńowujących dane najbogatszych Polaków i znanych polityków.
Dużo trudniejszym niż proste wygumkowanie nazwisk jest uchwalenie nowelizacji ustawyi pisanie aneksu częściowona
nowo. Macierewicz się do tego nie pali. Po
co miałby przerabiać coś,co wyszło spod
jego ręki?
Warto przypomnieĆ, że sam Lech Kaczyński rozważał napisanie nowe]i, ale

na słowach się skończyło. Przl,rniarki
do realizacji wyroku TK czynił dopiero

w 2oI2

r. minister obrony Tomasz Siemoniak z PO. PowstĄ tylko założeniado projektu, który dałby podstawę do aktualizacji aneksu i jego publikacji. Zaczęto konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe.
Ale Platforma nie miała za glosz moĘ,]Macji, Komorowski zresztą nie zgodziłby się
na publikację, skoro już raport uznałza

Mlec zna drog a ptzez mękę
MARCELINA SZUMER.BRYSZ

ne w niego". Potem projekt umarł i leży
odłogiem juz piąty rok.

Karmisz butetką? Truiesz dziecko, iesteśleniwą, złą matką.
Karmisz piersią? Szczuiesz cycem. Schizofrenia laktacyina
doprowadza polskie matki do obłędu.

p},tana o możliwośćpublikacji powołała
się na wpok TK, Stwierdziła, że ,,doĘch-

|fłcetn uRoDzI sIĘ zA KILKA MIEsIĘI\cy. Magda przegląda strony o macie-

,,haniebny", a uzupełnienie za,,w}.rynierzo-

Natomiast Kancelaria Andrzeja Dudy

czasowe przepisy nie zawierają wymaganych gwarancji konsĘtucyjnych".

Aneks z podpisem Macierewicza ilbzostaje więc w sejfie prezydenta, gdzie

wciąż obrasta legendą. Przez dekadę żaden
ztrzechprezydentów nie chciał go wyciągnąć na światłodzienne. Pomimo zapewnień Macierewicza, że zaczerpnięcie wiedzy z niego choć trochę uzdrowi Polskę. @
lAcEI.9ĄDEK
Autor jest dziennikarzem portalu Gazeta.pl,
stale w sp ółpracuj e z,Ty g o dnikiem
Powszechnym".
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rzyństwie i trafia na artykuł: ,,Mleko mo-

dyfikowane to bombaz opóźnion}ryn zapłonem, Szkodliwy wyrnysł człowieka,
który chciał byó Bogiem. Dzieci karmione mlekiem modyfikowanym są bardziej chorowite. Mają o 7z proc, większe
szanse na zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, o 36 proc. zwiększone ryzyko
syndromu nagłej śmierci łóżeczkowej,
o 19 proc. biąłączki".

Magda postanawia: żadnych mie-

szanek. przecież chce dać dziecku dobry start w przyszłoŚĆ. Zaraz po porodzie przystawia więc dziecko do pier-

si. Mały ma kłopoty z ssaniem, położne
uspokajają i polecają nakladki na piersi. Gdy wychodzi z synem ze szpitala,
dziecko waży z,85 kg. Bez przerwy domaga się jedzenia, ale przy piersi złościsię i płacze, Lekarze uspokajają: laktacja się unormuje za kilka dni, jeśli
dziecko chce jeść,proszę karmić non
stop. Magda więc karmi, dziecko płacze, ona też. Gdy syn staje się apatyczny, znów idzie z nim do lekarza. Lądują w szpitalu, ale nawet tam odradzają
Magdzie mieszankę. Ma odciągać mleko laktatorem, by,,rozkręcić" laktację.
Maszl.na jest wciąż w ruchu, ale laktacja się nie rozkręca.

