
RAPORT Z LIKWIDACJI WSI  
- PREZENT DLA OBCYCH SŁUŻB 

TO CO W MON ROBI WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ  
TOMASZ SZATKOWSKI BYŁY PREZES FUNDACJI NCSS,  

JEJ ZAŁOŻYCIEL I FUNDATOR?

W CZYIM INTERESIE DZIAŁAŁ ANTONI MACIEREWICZ 
ZLECAJĄC TŁUMACZENIE RAPORTU  

Z LIKWIDACJI WSI NA JĘZYK ROSYJSKI?
czyli krótka historia tłumaczki Iriny O.,  
oficer kontrwywiadu mjr Magdaleny E. 

i zemsty Macierewicza
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RAPORT Z LIKWIDACJI WSI  
- PREZENT DLA OBCYCH SŁUŻB 

Rok 2006. Antoni Macierewicz zostaje likwidatorem Wojskowych Służb Informacyjnych. 
Powstaje raport, który dekonspiruje polski wywiad i kontrwywiad wojskowy. Ujawnia:

 tajniki pracy wojskowych służb specjalnych 

 nazwiska osób współpracujących z WSI 

MACIEREWICZ ZLECA TŁUMACZENIE RAPORTU NA JĘZYK ROSYJSKI IRINIE O. 

Gen. Piotr Pytel, były szef SKW, ujawnia, co powiedział mu „oficer państwa, które mocno 
współpracowało ze stroną rosyjską”: „Superwizjer” TVN24, 2 grudnia 2017 r.

„Nawet pan nie wie, jak dużo zawdzięczamy publikacji tego raportu. A zwłaszcza  
w języku rosyjskim. To dla nas był rodzaj podręcznika, pozwalający zweryfikować nasze 
przypuszczenia, co do sposobu działania wojskowych służb specjalnych RP.”
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IRINA O. TŁUMACZY RAPORT  
Z LIKWIDACJI WSI NA JĘZYK ROSYJSKI 

IPN o Irinie O.:  Rosjanka, która w czasach ZSRR była zatrudniona w agencji 
turystycznej „Inturist” – kontrolowanej przez radzieckie służby specjalne 

ZSRR, zajmującej się obsługą obcokrajowców. 

Przeszłość tłumaczki Iriny O. prześwietlili dziennikarze TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński; 
„Superwizjer”, 2 grudnia 2017:

IRINA O. POZNAJE LESZKA Ż. 
tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Jan”

LESZEK Ż. ROZPRACOWYWAŁ M.IN. MARKA Z. 
– wtedy studenta Uniwersytetu Warszawskiego

MAREK Z. I ANTONI MACIEREWICZ 
obracali się w tych samych kręgach towarzyskich w czasach działalności opozycyjnej w PRL

IRINA ZOSTAJE ŻONĄ MARKA Z. 
po 1989 roku pracownika MSZ i konsula na zagranicznych placówkach;  

0becnie na placówce w Moskwie 
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2013 ROK – POWSTAJE ZESPÓŁ W SKW

SKW powołuje specjalny zespół, który przeprowadza analizę: 

 kim jest Irina O.?

 czy mogła mieć związki z obcymi wywiadami?

 czy współpracowała z KGB?

 jakie były okoliczności zlecenia właśnie jej tłumaczenia raportu?

 czy zaczęła tłumaczenie przed odtajnieniem raportu?

Zespół ustala, że Irina O. nie została formalnie sprawdzona przed dopuszczeniem  
jej do niejawnych materiałów. Mimo to dostała przepustkę i poruszała się po siedzibie SKW.
Wnioski z pierwszej fazy postępowania SKW, kierowana przez gen. bryg. Piotra Pytla, przekazuje 
posłom z sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

 

Stanisław 
Wziątek Marek Opioła 

Stanisław Wziątek (SLD), ówczesny szef komisji: 

„Materiały trafiały do tłumaczki, do osoby, która nie została sprawdzona  
i która moim zdaniem miała bezpośrednie kontakty z rosyjskimi służbami”.

Marek Opioła, poseł PiS: nie doszło do 
naruszenia prawa, a z zawartych z Iriną O. umów 
wynika, że nie miała dostępu do niejawnych 
dokumentów. 
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MAJOR MAGDALENA E.  
– ŁOWCZYNI SZPIEGÓW 

2007 ROK –  Magdalena E. wstępuje do SKW, kierowanej przez Antoniego Macierewicza.  
Ma 24 lata. Pracuje tam dziewięć lat. Dochodzi  do stopnia majora. 

2012-2013 -  służy dwie zmiany w Afganistanie; chroni polski kontyngent, bierze udział w walkach 
zbrojnych z talibami; likwiduje magazyny broni, zdobywa informacje o możliwych 
zamachach; przeżyje atak na polską bazę w Ghazni. 
Wielokrotnie odznaczana. 

2013 ROK -  wraca do SKW. Trafia do zespołu zajmującego się namierzaniem 
szpiegów, głównie rosyjskich. Rozpracowuje co najmniej 
dwa nagłośnione przypadki. W 2014 r. Piotra C., żołnierza 
podejrzanego o współpracę z rosyjskim GRU. W Polsce służył 
w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, który 
odpowiadał za loty najważniejszych osób w państwie. Miał 
dostęp do danych oficerów polskiego lotnictwa, kluczy i haseł 
obowiązujących w polskich bazach lotniczych.  
Drugi rosyjski szpieg to podpułkownik Zbigniew J. – pracownik 
MON. 

Piotr C., żołnierz 
poderzany o 
współpracę  
z rosyjskim GRU

Podpułkownik 
Zbigniew J. - 
pracownik MON
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ZAJĘCIE CENTRUM EKSPERCKIEGO  
KONTRWYWIADU NATO PRZEZ MISIEWICZA

X 2015 R. major Magdalena E. zaczyna służbę w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO.  
Ma monitorować zagrożenia na Wschodzie i prowadzić szkolenia kontrwywiadowcze. W Centrum 
pracują też jej szefowie, którzy odpowiadali za pracę zespołu analizującego sprawę Iriny O.  
i tłumaczenia raportu z weryfikacji WSI.
 

NOC Z 17 NA 18 GRUDNIA 2015 ROKU - do CEK 
NATO włamuje się Bartłomiej Misiewicz, 
zaufany współpracownik Antoniego 
Macierewicza. Tłumaczy, że ówczesnemu 
szefowi Centrum zawieszono dostęp do 
niejawnych informacji, a mimo to nie chciał 
on opuścić siedziby CEK. Misiewiczowi 
towarzyszyli m.in. żołnierze Żandarmerii 
Wojskowej i szef SKW Piotr Bączek. Rozpruli 
sejfy byłych szefów SKW i Magdaleny E. 

Płk Krzysztof Dusza szef Centrum odpowiadał 
wtedy, że uważa odwołanie  
za nieskuteczne, bo nie otrzymał decyzji 
ministrów obrony Polski i Słowacji, 
odpowiedzialnych za Centrum, a taki jest 
wymóg. 

szef SKW  
Piotr Bączek

Bartłomiej Misiewicz włamuje się do CEK
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ZEMSTA PO LATACH? 

  Nowy szef SKW Piotr Bączek próbuje zdegradować płk. Krzysztofa Duszę do stopnia szeregowego. 
 Jednak próba doręczenia orzeczenia o degradacji w formie faksu skończyła się niepowodzeniem.   
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zakwestionował taką formę doręczeń. Pułkownik sam odchodzi na emeryturę. 

  Magdalena E. nie została prawomocnie do tej pory pozbawiona stopnia majora. Bączek zarzuca jej samowolę i ukrywanie przed 
nowymi przełożonymi tajnej operacji uwolnienia polskiego oficera z więzienia na Białorusi, choć o akcji wiedzieli m.in. szef SKW 
Piotr Bączek, prezydent Andrzej Duda i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Miała polegać na wymianie 
polskiego żołnierza na białoruskiego szpiega. Zarzucono jej też, że jakoby na własną rękę utrzymywała kontakty z rodziną 
więzionego oficera, choć poprosił ją o to Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych, który do dnia przejęcia władzy przez 
rząd premier Beaty Szydło nadzorował operację uwolnienia kapitana.  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego odwołuje się Magdalena E. uznaje: kara dyscyplinarna obniżenia stopnia 
jest bezprawna. Major mimo wygranej odchodzi ze służby. 

Marek Biernacki, były 
koordynator służb specjalnych:

Piotr Bączek

Antoni  
Macierewicz

„Piotr Bączek dokonał na major 
Magdalenie polityczno-prywatnej 

zemsty„
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ATAK NA ADWOKATA  

XII 2015 ROK – mecenas Antoni Kania-Sieniawski podejmuje się prowadzenia 
spraw karnych, cywilnych i administracyjnych związanych z nowym 
kierownictwem SKW, m.in. nocnego wejścia do CEK NATO, degradacji byłego 
z-cy szefa SKW Krzysztofa D. i sprawy mjr Magdaleny E. 
Wygrywa kilkanaście spraw z SKW i MON. W odpowiedzi szef SKW Piotr 
Bączek próbuje go zdyskredytować:

1. 14 kwietnia 2017 r., dzień po zwycięstwie w WSA sprawy major Magdaleny 
E., Bączek zawiadamia ORA w Częstochowie o rzekomym popełnieniu 
przez adwokata przewinień dyscyplinarnych i możliwości popełnienia 
przestępstwa: przekazywania osobom trzecim informacji z prowadzonych 
postępowań oraz wprowadzania w błąd organy ścigania, sąd i prokuraturę 
przez używanie stopni pułkownik i major wobec osób, które szef SKW jakoby 
zdegradował. 
To absurd! Wszyscy używają tych tytułów, nawet sędziowie, bo nie uznano degradacji. 
Rzecznik Dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec mecenasa Atoniego 
Kania-Sieniawskiego. 

2. Próba przesłuchania jako świadka adwokata Antoniego Kania-Sieniawskiego będącego 
pełnomocnikiem w sprawie dotyczącej płk. Krzysztofa Duszy. Naczelna Rada Adwokacka 
jednoznacznie odpowiedziała, że jest to niezgodne z prawem. Groziło to bowiem mecenasowi 
pozbawieniem go prawa wykonywania zawodu i automatycznej eliminacji ze wszystkich postępowań, 
które prowadził przeciwko SKW i MON. 

Mecenas Antoni 
Kania-Sieniawski
i Magdalena E.
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LINIA OBRONY SKW I MACIEREWICZA

Mecenas Antoni  
Kania-Sieniawski

W odpowiedzi na nieprawdziwy komunikat adwokat składa prywatny akt oskarżenia 
przeciwko rzeczniczce MON. Uzasadnia: komunikat miał za cel narazić (a de facto poniżył  
i naraził) major Magdalenę E. na utratę zaufania potrzebnego dla pełnionych przez nią  
funkcji i pozbawić waloru wiarygodności jej wypowiedzi.

Komunikat MON z 2 grudnia 2017 roku przed emisją reportażu w „Superwizjerze” w TVN24:

  „(…)Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że osoba, która wypowiada się w zwiastunie programu odeszła ze 
służby na własną prośbę i na skutek postępowania dyscyplinarnego została uznana za winną podejmowania nielegalnych 
działań operacyjno-rozpoznawczych, bez zgody przełożonych i na szkodę służby. Działania te były prowadzone w 
tajemnicy przed polskimi służbami, poza granicami kraju i godziły w bezpieczeństwo państwa polskiego oraz zagrażały 
polskim żołnierzom realizującym zadania specjalne”. 

  „W związku z tym, toczy się postępowanie przeciwko tej osobie przed prokuraturą z art. 231 § 1 kk, czyli o nadużycie 
uprawnień służbowych. Wszelkie wypowiedzi tej osoby należy traktować jako realizację linii obrony i próbę wpływania na 
rozstrzygnięcie postępowania”. 

  MON twierdzi, że „osoba tłumacząca raport na język rosyjski tłumaczyła dokument jawny po odtajnieniu raportu przez 
Prezydenta RP” i że „nie uczestniczyła w żadnych niejawnych pracach”.

„Na dzisiaj major Magdalena E. nie ma żadnych ogłoszonych  
zarzutów. Zatem nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie karne.”
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LIKWIDACJA WSI, TŁUMACZENIE RAPORTU 
NA JĘZYK ROSYJSKI I ZEMSTA PO LATACH

21 LIPCA 2006 R.  
- Antoni Macierewicz 
zostaje wiceministrem 
obrony narodowej w rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego, jako 
likwidator Wojskowych Służb 
Informacyjnych.

12 LUTEGO 2007 R. 
Antoni Macierewicz 
przekazuje raport 
prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu.

??????????? Antoni Macierewicz 
zleca Irinie O. tłumaczenie 
raportu na język rosyjski. Nie 
wiadomo kiedy, bo niektóre 
media donosiły, że nastąpiło to 
przed odtajnieniem raportu.

2016 – 2017 R 
nowy szef SKW 
Piotr Bączek doprowadza 
do odejścia ze służby mjr 
Magdalenę E. i szefa CEK 
NATO płk. Krzysztofa 
Duszę, choć przegrywa  
z nimi sprawy sądowe. 

2013 R.  W SKW 
powstaje zespół 
sprawdzający 
Irinę O. W zespole 
pracuje major 
Magdalena E. 

GRUDZIEŃ 2013 R.  
sprawą zajmuje się 
sejmowa komisja ds. 
służb specjalnych.

NOC 17/18  
GRUDNIA 2015 R. 
Bartłomiej Misiewicz 
włamuje się do CEK 
NATO.

PAŹDZIERNIK 2015 R.  
– mjr Magdalena 
E. zaczyna pracę w 
Centrum Eksperckim 
Kontrwywiadu NATO, 
gdzie pracują też osoby 
odpowiedzialne za 
zespół analizujący pracę 
Iriny O.

16 LUTEGO 2007 R.  
Prezydent Lech 
Kaczyński odtajnia 
raport.



LIKWIDACJA WSI, TŁUMACZENIE RAPORTU 
NA JĘZYK ROSYJSKI I ZEMSTA PO LATACH

1.  Dlaczego Antoni Macierewicz przetłumaczył raport  
z likwidacji WSI na język rosyjski?

2.  W czyim interesie działał Antoni Macierewicz zlecając 
tłumaczenie raportu na język rosyjski?

3.  Dlaczego zlecił tłumaczenie Irinie O. i co łączyło go z Iriną O.?

4.  Czego Bartłomiej Misiewicz, najbardziej zaufany człowiek 
Macierewicza szukał w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu 
NATO?

5.  Za co Antoni Macierewicz mści się na mjr Magdalenie E.  
i płk. Krzysztofie Duszy?


