
Na walkę z antypolonizmem, „przestępstwami wywołanymi ideologią LGBT” i tymi przeciwko           
religii – idą z budżetu grube miliony. O wszystkim decydują ludzie Zbigniewa Ziobry.             
Beneficjentami są ludzie powiązani z Ziobrą i prawicowe media. 
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Zgodnie z dokumentem przyjętym dwa lata temu, do 2025 Fundusz prowadzi Program            
Przeciwdziałania Przestępczości, który co roku może kosztować do 60 milionów złotych.           
Pierwotnie program miał działać tylko do 2023 roku, czyli do kolejnych wyborów            
parlamentarnych, ale został wydłużony o dwa lata. 
Program polega głównie na informowaniu i ostrzeganiu – czyli można z niego sfinansować             
niemal wszystko. Już na początku swoich rządów Zbigniew Ziobro wydał rozporządzenie,           
które pozwoliło przekazywać pieniądze z Funduszu właściwie każdemu kto napisze, że będzie            
działał na rzecz zapobiegania przestępstwom. Tak przynajmniej uważa prezes Najwyższej          
Izby Kontroli. 
 
„Dokonana zmiana przepisów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości skutkowała przyjęciem        
przez dysponenta Funduszu interpretacji, zgodnie z którą zakres interwencji Funduszu może           
obejmować wszystkie działania potencjalnie mogące mieć wpływ na sytuację osób          
pokrzywdzonych oraz na zapobieganie przestępczości, co pozwala na praktycznie         
nieograniczone finansowanie różnych zadań” – czytamy w piśmie prezesa NIK do Rzecznika            
Praw Obywatelskich z listopada zeszłego roku. 
Po pieniądze może rzeczywiście sięgnąć niemal każdy – ale dostają je tylko ci, którzy trafią w                
gust polityków Solidarnej Polski. 
 
Przestępstwa wywołane ideologią LGBT 
Strażnik Pamięci to Fundacja założona w 2016 r. przez redaktora naczelnego „Do Rzeczy”             
Pawła Lisickiego (jeszcze jako redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” w trosce o wizerunek           
Kościoła zablokował publikację o molestującym księdzu Dymerze). 
Fundacja Strażnik Pamięci z pieniędzy Funduszu finansuje trzy projekty. 
Jeden z ich to „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia          
popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”. Do tej pory ukazało się 6 dodatków do „Do              
Rzeczy” oznaczonych jako część tego programu. Każdy ma 17 stron, każdy opatrzony jest             
artykułem wstępnym Pawła Lisickiego lub jednego z jego zastępców. W każdym jest stała             
rubryka Kalendarium LGBT. Autor tej rubryki przytacza wydarzenia z lat 70. i – po drugiej               
stronie – z lat 2000. Jaki jest między nimi związek? To zagadka. Reszta to artykuły autorskie                
i wywiady. 
 
W jednym z numerów zamieszczono wywiad z Barbarą Nowak, słynną kurator oświaty z             
Małopolski, która prowadzi krucjatę przeciwko społeczności LGBT. Według pani kurator na           
razie najważniejsza w skrócie LGBT jest literka T, ale być może niedługo. 
„Na razie litera „T” jest najważniejsza, ale już niedługo może się to zmienić. 
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W którą stronę? 
 
 
W stronę „M”, czyli „Międzypokoleniowego seksu”, a mówiąc wprost – pedofilii. To już się              
powoli dzieje. W Kalifornii, rządzonej od lat przez liberałów obyczajowych, przegłosowano           
właśnie przepisy zmniejszające karę za seks z dziećmi, które „dobrowolnie” się w to             
angażują. Na razie są to niewielkie zmiany, ale ten rodzaj rewolucji właśnie tak działa – krok                
po kroku wykoleja się normalność” – mówi w rozmowie z dziennikarzem „Do Rzeczy”             
Barbara Nowak. 
 
Kurator oświaty mówi zatem wprost, że dopominanie się o równość dla osób transpłciowych             
i walka z językiem dyskryminacji to wstęp do legalizacji pedofilii. 
W innym numerze przeprowadzono wywiad z Johnem-Henrym Westenem, redaktorem         
naczelnym LifeSiteNews. LifeSiteNews to powstały w latach 90. ultrakonserwatywny portal          
walczący o zakaz aborcji. Jest uznawany za jednego z głównych producentów fake newsów             
w kanadyjskim internecie. Często też atakuje Papieża Franciszka. Jego naczelny udzielił „Do            
Rzeczy” wywiadu pod wiele mówiącym tytułem „Jak regulacje prawne LGBT krępują wolność            
gospodarczą?”. Jak? Otóż tak, że portal, którym kieruje pan Westen nie może na przykład              
zatrudniać już studentów na wakacyjne praktyki, bo musiałby podpisać dokument o           
niedyskryminowaniu mniejszości i kobiet. A firma, która nie podpisze dokumentów          
antydyskryminacyjnych nie może ubiegać się o pomoc w czasie pandemii. 
„To naprawdę przypomina cyrograf podpisany z diabłem: „Dostaniesz pieniądze, jak          
podpiszesz coś, co gwałci twoje sumienie”. Bo przecież definicja dyskryminacji obejmuje już            
niemal wszystko, na czele ze sprzeciwem wobec aborcji i „małżeństwom” homoseksualnym.           
Tak działa ultraliberalny rząd Justina Trudeau” – narzeka redaktor naczelny LifeSiteNews. 
 
W najnowszym numerze jest też wywiad z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem          
Romanowskim. Tak się składa, że to polityk Solidarnej Polski i minister odpowiedzialny za             
Fundusz Sprawiedliwości. Sporo miejsca w rozmowie poświęcono Konwencji Stambulskiej.         
Przy okazji ministrowi udało się dwukrotnie wspomnieć, że Solidarna Polska uważa, że            
konwencję trzeba po prostu wypowiedzieć. 
„Środowiska lewicowe i liberalne mówią, że konwencja stambulska chroni kobiety przed           
przemocą. 
 
– To oczywiste kłamstwo lewicy i liberałów, którzy wykorzystują ofiary przemocy domowej            
do walki politycznej. Konwencja stambulska nikogo nie chroni. Poza warstwą genderową nie            
przewiduje bowiem żadnych konkretnych narzędzi chroniących ofiary przemocy. Zresztą         
konwencja błędnie identyfikuje same przyczyny przemocy, widząc je w tradycyjnych rolach           
męskich, kobiecych, w rodzinie i tradycji. To zwykły manifest neomarksistowski i promocja            
antykultury” – opowiada wiceminister Romanowski. 
Na razie ukazało się 6 numerów dodatku do „Do Rzeczy”. Fundusz Sprawiedliwości zapłacił             
za 20 



– To kompletna aberracja i ideologiczna zagrywka. Zarządzanie Funduszem Sprawiedliwości          
już dawno straciło swój statutowy cel, a sam fundusz został sprywatyzowany na potrzeby             
Solidarnej Polski, która tańczy tak, jak grają jej fundamentaliści. Taka kategoria przestępstw            
nie istnieje w żadnym systemie pewnym żadnego kraju. Co więcej, wprowadzenie takiej            
kategorii przestępstw ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Jednocześnie tworzy         
atmosferę nagonki na środowisko LGBT – komentuje wydatki z Funduszu Sprawiedliwości           
Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy i prawnik. 
 
Antypolonizm gorszy od antysemityzmu 
 
Interesujące dla przydzielających granty z Funduszu Sprawiedliwości są również wszelkie          
przejawy antypolonizmu. Jednym z projektów mogących liczyć na przychylność jest Instytut           
Verba Veritatis do Walki z Antypolonizmem. To pracujący dla niego były dziennikarz Telewizji             
Republika Jacek Ożóg złożył doniesienie do prokuratury przeciwko dziennikarce Żydowskiej          
Agencji Telegraficznej Katarzynie Markusz. Za przejaw antypolonizmu uznał słowa z wywiadu           
dla „Krytyki Politycznej”. 
 
„Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Żydów była              
wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem historycznym?”. 
Prokuratura właśnie sprawę umorzyła. 
 
Instytut prowadzi także kanał na YouTubie. W nim informuje o wszystkich doniesieniach,            
jakie składa do prokuratury. Wytoczył na przykład sprawę Katarinie Barley,          
wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, bo tak – tu cytat rzecznika instytutu –           
„wyrażała się niepochlebnie o Rzeczypospolitej i o Polakach w szczególności mówiąc o tym,             
że Polskę trzeba zagłodzić finansowo”. Jest także doniesienie o przestępstwie popełnionym           
przez byłego przewodniczącego Sejmasu Litewskiego Arunasa Valinskasa. Te informacje         
dotarły już do 250 osób, bo tyle w sumie widziało w sieci sprawozdania z działalności               
instytutu. Jedyny film, który się przebił to wywiad z byłym senatorem Janem Żarynem –              
ponad tysiąc odsłon. Co ciekawe, tutaj też można znaleźć nazwisko naczelnego „Do Rzeczy”             
Pawła Lisickiego, który dla instytutu prowadził debatę o walce z antypolonizmem. 
 
Nie mogło oczywiście zabraknąć wywiadu z wiceministrem Marcinem Romanowskim. Tym          
razem minister widzi zewsząd ataki. Oczywiście na wszystko co polskie. Co ciekawe, to też              
ma związek ze społecznością LGBT. 
 
„Polska jako kraj konserwatywny, jako ostoja tradycyjnych wartości i religii, przede           
wszystkim Kościoła katolickiego, jest postrzegana jako ta zadra, ten kraj naród, to            
społeczeństwo, które opiera się ideologizacji neomarksistowskiej, o charakterze lewicowym         
często związanej z różnego rodzaju lobby homoseksualnym. Tutaj dostrzegam głębokie          
źródła antypolonizmu czy polonofobii” – wywodzi w rozmowie z magazynem „Verbo           
Veritatis” odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości wiceminister. 
Ciekawym elementem jest krzyżówka o antypolonizmie. Na przykład trzyliterowe hasło          
pionowo: „tytuł filmu w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Fabuła przedstawia historię Polaka,           
który popełnił rasistowską zbrodnię. Kreuje to negatywny i nieprawdziwy wizerunek          
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Polaków, jako narodu rasistów i antysemitów. Żydzi są przedstawieni jako niewinne ofiary,            
wzbudzające sympatię i współczucie. Postać ć jednej z głównych bohaterek, Żydówki           
Wandy, jest oparta na losach krwawej stalinowskiej prokurator Heleny Wolińskiej,          
morderczyni m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Ukazana jest ona jako wzbudzająca            
sympatię i współczucie”. Nie jest łatwo zgadnąć, że chodzi o nagrodzoną Oskarem “Idę”.             
Zresztą hasło zostało niemal przepisane z recenzji, która ukazała się w „Rzeczpospolitej”. 
 
Najdziwniejsze jest hasło główne, ukazujące się po rozwiązaniu krzyżówki: POLSKI OBÓZ           
ŚMIERCI. Jak na Instytut walczący z antypolonizmem to ciekawy dobór liter. 
Antychrześcijanizm, przestępstwa religijne 
 
To także ważna sfera zainteresowania ministra Ziobro. I nie chodzi o, jak mógłby ktoś              
przypuszczać, wsparcie chrześcijan w krajach Afryki, tylko o walkę z przestępstwami na tle             
religijnym popełnianymi w Polsce. W ostatniej edycji konkursu na dofinansowanie z           
Funduszu Sprawiedliwości wygrało Stowarzyszenie Fidei Defensor ze Szczecina. Kiedyś         
Stowarzyszenie nazywało się Nowy Koliber. To tam obecni szefowie Fidei Defensor Adam            
Surmacz i Bartłomiej Ilcewicz poznali Dariusza Mateckiego. To szczeciński radny Solidarnej           
Polski i jeden z najwierniejszych żołnierzy Zbigniewa Ziobro. 
Fidei Defensor ma zapisane w swoich celach, że prowadzi działania służące zapobieganiu            
naruszeń wolności i swobody wyznania i działania służące zapobieganiu dyskryminacji lub           
prześladowaniu chrześcijan ze względu na wyznanie i wyznawane wartości. W praktyce           
chodzi o to, że jego działacze zgłaszają prokuraturze, że ktoś pomalował drzwi kościoła.             
Przynajmniej tak wynika z zakładki „postępowania” na stronie Fidei Defensor. Ostatnia           
sprawa jest z sierpnia zeszłego roku i dotyczy „znieważenia pomników Jana Pawła II i Lecha               
Kaczyńskiego”. Jak wyglądało to znieważenie? Otóż oba pomniki do ręki dostały tęczową            
flagę. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. 
Na stronie Fidei Defensor jako finansowane przez Fundusz Sprawiedliwości są oznaczone           
konferencje: o partyzantce Narodowych Sił Zbrojnych, o Sierpniu ‘70 i o Obławie            
Augustowskiej. Co to ma wspólnego z przeciwdziałaniem przestępstwom? Nie wiadomo. Co           
to ma wspólnego z przeciwdziałaniem przestępstwom o podłożu religijnym? Także nie           
wiadomo. 
 
W gazetce wydawanej przez Fidei Defensor nie ma co prawda wywiadu z wiceministrem             
Romanowskim, ale jest z radnym Mateckim, który uważa, że prześladowanie katolików w            
Polsce to realny problem. 
– W Polsce, kraju katolickim, w którym większość mieszkańców jest ochrzczona – dochodzi             
rocznie do tysięcy przestępstw z nienawiści, które wymierzone są właśnie w katolików –             
mówi Dariusz Matecki. 
 
Trzeba zatem sięgnąć do policyjnych statystyk. W Kodeksie Karnym są trzy paragrafy, które             
mówią o przestępstwach przeciwko religii: §194, §195 i §196. Paragraf 194 dotyczy            
dyskryminacji wyznaniowej. W 2019 roku policja stwierdziła dwa takie przestępstwa.          
Paragraf 195 mówi o złośliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktu religijnego – w 2019             
roku stwierdzono 25 takich przestępstw. Najlepiej znany jest artykuł 196 o obrazie uczuć             
religijnych (w 2019 roku 53 przestępstwa). W sumie Policja stwierdziła w 2019 roku równe              
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100 przestępstw przeciwko religii. Policyjne statystyki mówią ponad 796 tys. wszystkich           
przestępstw w Polsce w tym samym roku. 
– To jest oczywista próba wyciągania pieniędzy publicznych i zasilania nimi środowisk            
powiązanych z władzą. W Polsce nie ma takiego zjawiska, jak prześladowanie chrześcijan.            
To, co jest faktycznie widoczne to próby wykorzystywania kodeksu karnego do cenzurowania            
i prób uciszenia ludzi traktowanych przez władze jako przeciwników. Temu służy art. 196 KK              
i dlatego postulujemy jego likwidację – mówi Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, który już             
zapowiedział złożenie projektu ustawy wykreślającego obrazę uczuć religijnych z kodeksu          
karnego. 
 
Fundusz wyborczy Solidarnej Polski 
 
Ludzie Ziobry traktowali Fundusz Sprawiedliwości jako kasę przeznaczoną dla znajomych i na            
własną promocję właściwie od samego początku. Pierwszy odpowiedzialny za niego          
wiceminister Michał Woś skierował strumień po prostu do swojego miasta. W Raciborzu            
nagle znalazło się bardzo wiele potrzeb, które można sfinansować. 
– Fundusz Sprawiedliwości z premedytacją został poszerzony o tzw. przeciwdziałanie          
przestępczości, by stać się funduszem wyborczym, czy też funduszem promocji ludzi Ziobry.            
Michał Woś korzystał z tej autopromocji i jako wiceminister sprawiedliwości, mający pod            
nadzorem ten fundusz, a potem także gdy stał na czele resortu środowiska, i teraz gdy               
podlegają mu więzienia. Na dożynkach wręcza czeki na strażackie wozy, potem te same             
wozy wita. I nie dotyczy to tylko OSP, bo też sprzętu medycznego, kamizelek odblaskowych,              
latarek itp. Oczywiście jest też „sprawcą” dochodów z reklamowania Funduszu          
Sprawiedliwości w mediach lokalnych, których funkcjonowanie jest zależne od reklam. Nikt           
nie odważy się na krytykę takiego „hojnego sponsora”, zwłaszcza, że w pakiecie jest             
regularna promocja działacza. Wystarczy prześledzić publikacje – mówi Gabriela         
Lenartowicz, posłanka Platformy Obywatelskiej z Raciborza. 
Udało się, bo miasto w którym do 2015 wygrywała Platforma nagle zmieniło swoje partyjne              
preferencje. Zbigniew Ziobro ma po prostu nadzieję, że to, co udało się w Raciborzu uda się                
w całej Polsce i że finansowanie lokalnych portali informacyjnych, Ochotniczych Straży           
Pożarnych i gmin, którym Unia zabrała środki po przyjęciu uchwał o strefach wolnych od              
LGBT w końcu się opłaci. Po tym, jak przekazał gminie Tuchów 250 tysięcy z Funduszu,               
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezesa NIK o podjęcie kontroli w Funduszu             
Sprawiedliwości. Już raz NIK skontrolował Fundusz i uznał, że wydaje on pieniądze            
niezgodnie z założeniami. 
 
„NIK zwraca uwagę, że na rzeczywistą pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym trafiały            
stosunkowo niewielkie sumy – z 385 mln zł, które wpłynęły na Fundusz w 2016 roku, na                
bezpośrednią pomoc ofiarom przestępstw wydano jedynie 16 mln zł. Sytuacji nie poprawiły            
nowe przepisy wprowadzone w 2017 r., które znacząco rozszerzyły zakres zadań Funduszu o             
przedsięwzięcia niezwiązane z pomocą pokrzywdzonym. Może to skutkować dalszym         
ograniczeniem realizacji podstawowych zadań, czyli pomocy ofiarom przestępstw i ich          
rodzinom” – można przeczytać na stronie Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w 2017 roku. 
 



Teraz NIK przeprowadziło kolejną. Jej wyniki trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości, które           
ma odpowiedzieć na zarzuty. 
 
 
 


