
11. Donald Tusk 
(-8) 

Przewodniczący Rady Europejskiej, jest chyba jedynym polity
kiem z kręgów opozycji, którego boi się PiS. Choć na krajowej 

scenie politycznej jego gwiazda nieco przybladła (stąd spory 
spadek w stosunku do ubiegłego roku), a wedle ostatniego sondażu 
przegrałby dziś starcie prezydenckie z Andrzejem Dudą, to dawny 
lider PO cały czas posiada ogromną zdolność mobilizowania 
tłumów i mógłby powalczyć o odsunięcie PiS od władzy. 

12. Mateusz Morawiecki 
(-8) 

N azwisko wicepremiera, ministra rozwoju i finansów stało 
się synonim skuteczności i sukcesu. W ciągu dwóch lat 

z bankiera przeistoczył się w polityka o ugruntowanej pozycji. 
Pod jego rządami w budżecie państwa jest więcej pieniędzy niż za 
innych ministrów finansów. Jednak - w porównaniu do ubiegłego 
roku - coraz rzadziej spekuluje się już, że zastąpi on Beatę Szydło 
na stanowisku premiera. Stąd spadek w rankingu. 

13. Antoni Macierewicz 
(-3) 

J ako minister obrony narodowej skonfliktował się z prezy
dentem. Andrzej Duda - mimo że jest zwierzchnikiem sił 

zbrojnych, a więc w pewnym sensie \ szefa MON - żeby uzyskać 

informacje o sytuacji w wojsku, mus pisać do niego listy. 

14. Krystyna Janda 
(-5) 

Najwybitniejsza polska aktorka, nagradzana dziesiątkami na
gród za role filmowe i teatralne oraz wkład w rozwój polskiej 

kultury. Prowadzi w Warszawie Teatr Polonia i Och-Teatr oraz 
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Donald Tusk 
to jedyny czło
wiek opozycji, 
którego PiS 
realnie się 
obawia 

Jako zaufa-
ny człowiek 
Ziobry Michał 
Krupiński wal
czy o wpływy 
z Mateuszem 
Morawiec-
kim ... 

... ale pozycja 
wicepremie
ra wciąż jest 
silniejsza 

Fundację Krystyny Jandy na rzecz Kult 
Jej blog i strona na FB mają prawie 350 
czytelników. Rok temu została ma 
chrzestną ogólnopolskiego strajku. 

15. Michał Krupiński 
(nowość) 

C
złowiek Zbigniewa Ziobry, pod I 
niec marca odwołany z fotela prez 

PZU. To wynik starannie zaplanowa 
akcji Mateusza Morawieckiego. Ale sza 
wicepremiera nie powiodła się, bo na set 
wkroczyła Beata Szydło i zabrała Morawi1 
kiemu nadzór nad największym polsk 
ubezpieczycielem. w efekcie dziś w P: 
rządzą ziobryści, a Michał Krupiński zos 
prezesem Pekao. I teraz rozdaje także ka 
w drugim co do wielkości banku w Pols 
A doradcą zarządu PZU jest Witold Ziob 
brat Zbigniewa. 

16. Piotr Gliński 
(bez zmian) 

P olityczna gwiazda wicepremiera i n 
nistra kultury nieco przygasła. Jeszc 

dwa lata temu przymierzany był do stanem 
ska szefa rządu. Dziś w ogóle nie wymier 
się go w tym kontekście. Bez wątpien 
przypadł mu trudny odcinek do zarządzarr 
bo środowiska twórcze w większości koi 
testują rządy PiS i Gliński nieustannie je 
z nimi w konflikcie. Ale koniec końców 
jego resort decyduje o podziale środków 1 

kulturę. I to u niego powstają takie kluczov 
ustawy, jak o opłacie audiowizualnej c: 
o dekoncentracji kapitału w mediach. 

17. Adam Glapiński 
(+14) 

S zef NBP. W gospodarce równowa2 
wpływy Mateusza Morawieckiegc 

wkłada kij w szprychy projektów wycho 
dzących z Ministerstwa Rozwoju. Ostatni 
storpedował ustawę o spółkach wynajm 
nieruchomości. Ale największy spór tOCZJ 
się o obsadę fotela prezesa giełdy. Glapińsl 
chce je57.eze bardziej wzmocnić swoje wpły 
wy, przejmując kontrolę nad KNF. Ale tub 
będzie się musiał dogadać z Morawieckirr. 
bo to on ma napisać ustawę włączającą KNl 
do NBP. 
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