„Nikt z kierownictwa MON
nie ma związków z NCSS”
– twierdzi MON, pod kierownictwem Antoniego Macierewicza.

To co w MON robi wiceminister obrony narodowej
Tomasz Szatkowski były prezes Fundacji NCSS,
jej założyciel i fundator?

Dlaczego
Antoni Macierewicz
kłamie?
Czyli dwuletnia historia
niszczenia polskiej armii

Armię swą
widzę ogromną
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Nowe kadry

Śmigłowce

2,5% PKB
na armię

200 tys. ludzi,
w tym 53 tys.
żołnierzy WOT

1000 hakerów
Okręty podwodne
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Kadry Macierewicza

2016 r. – odejście 300 generałów i pułkowników.
22 lutego 2017 r. komunikat MON: – zmiany na 90% stanowisk
w Sztabie Generalnym i 82% w Dowództwie Generalnym
„odeszli generałowie którzy się nie sprawdzili
(...) bez nowych kadr generalskich i oficerskich
w Wojsku Polskim nie nastąpi realna zmiana”

Bartłomiej Misiewicz,
rzecznik prasowy MON
i szef gabinetu
politycznego,
27 letni pomocnik
aptekarza, bez wyższego
wykształcenia

Edmund Janniger,

doradca, lat 21,
przedstawiciel MON
ds. strategii komunikacji
międzynarodowej,
który „skomunikowal”
Macierewicza
z prokuratorem Moreno
Ocampo

Gen. Grzegorz
Hałupka,

dowódca 6 brygady
powietrzno-desantowej,
który nie potrafi
skakać
ze spadochronem

Gen. Robert Głąb,
dowódca Garnizonu
Warszawa, który
pisemnie
nakazał żołnierzom
oglądać TVP Info

Płk Mariusz Pawluk,
dowódca GROM,
któremu wcześniej
gromowcy odebrali
prawo noszenia
odznaki honorowej
tej jednostki

Agnieszka Michalak,
dyrektor w MON,
poprzednio zatrudniona
w hurtowni warzyw
i owoców Fructopol.
To ona zastopowała
wystąpienie harcerza
na Westerplatte

Kazimierz Bartosik,
kierowca Macierewicza,
szara eminencja
w MON, obecnie
zatrudniony w SKW

ZACIĄG KADROWY
Z NCSS
wiceminister
dyrektor w MON
doradca
i inni

Dlaczego
Antoni
Macierewicz
kłamie?

Uzbrojenie
i modernizacja armii

Likwidacja programu zakupu 50 śmigłowców
wielozadaniowych za 13,4 mld zł. Teraz na zakup
16 śmigłowców zarezerwowano do 2022 roku prawie
7 mld zł – będzie mniej i będą droższe

„To ja wykończyłem caracale!”

„Dziękuję ci Wacku!”

M acierewicz zniszczył najsilniejszą jednostkę pancerną w Europie
Środkowo-Wschodniej – przeniósł część Leopardów z Żagania
do Wesołej, a do Żagania wysłał zabytkowe czołgi T-72M
Jedyny duży zakup sprzętu
- 5 cywilnych samolotów dla VIP-ów
z wolnej ręki za 3,4 mld zł,
w tym trzy boeingi kupione
bez przetargu w trzy tygodnie

- program tankowania w powietrzu
- okręty nawodne
- okręty podwodne
- system wsparcia dowodzenia
- system obrony przeciwrakietowej
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Wojska Obrony
Terytorialnej

PlanY:

2019 r. – 53 tys. żołnierzy WOT,
w tym 5 tys. zawodowych, w 17 brygadach.
do końca 2016 r. – trzy brygady
do końca 2017 r. - 18 tys. żołnierzy
do końca 2018 r.– 35 tys. żołnierzy

A jak jest?

Wrzesień 2017 r. – ok. 5 tys. terytorialsów,
w tym 1200 żołnierzy zawodowych
Trzy brygady w fazie tworzenia
Na WOT tylko w 2017 r. – 1,097 mld zł, w 2018 już łącznie 1,344 mld zł
Dofinansowywanie WOT kosztem wojsk operacyjnych
Plany nie mają pokrycia w budżecie MON

Dlaczego
Antoni
Macierewicz
kłamie?

Cyberarmia
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A jak jest?
Etap koncepcyjno-planistyczny
Brak jakichkolwiek dokumentów
finansowo-kadrowych
Plany nie mają pokrycia w budżecie MON
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kreatywna
księgowość

Budżet armii

2% PKB w 2018 r.

faktycznie 1,94% PKB

– oszustwo
i propaganda wobec
kraju i wobec NATO

n iewykorzystywanie w całości budżetu w 2016 r.: wydano
na zakup składników majątkowych tylko 3,1 mld zł zamiast 5,40 mld zł
z abieranie armii i wydawanie pieniędzy na inne cele: np. zakup
samolotów dla VIP-ów, programy modernizacji policji, Straży Granicznej,
Pożarnej i BOR, doposażenie lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 ydatkowanie zaliczkowe: aż 70% środków na wydatki majątkowe
w
w nierozliczonych zaliczkach
O graniczone środki na Marynarkę Wojenną i Wojska Specjalne,
bo idą na WOT: Marynarka Wojenna – 10 tys. żołnierzy zawodowych
i pracowników, okręty i samoloty – 594 mln zł,
Wojska Specjalne – 294,7 mln zł, WOT – 1,344 mld zł!
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NATO i UE
Izolacja Polski
Osłabienie
wpływów
w UE i NATO
Brak Polaków
na stanowiskach
kierowniczych
w NATO

Polityka
międzynarodowa

V-4
Nieobecność
Grupy
Wyszehradzkiej
w sferze obronnej
Stosunki
z Ukrainą
Najgorsze
po 1989 r.
Stosunki
z Niemcami
Wróg nr 1!

Nocne zdobycie
przez Misiewicza
siedziby Centrum
Kontrwywiadu
Histeria
NATO w Warszawie po wypowiedzi
minister
obrony Niemiec

Stosunki z USA
Do 22 września
2017 roku
– 2 lata Antoni
Macierewicz
czekał na wizytę
w Pentagonie
(rekord od 1989
roku!)
Macierewicz
kłamie na temat
obecności wojsk
USA w Polsce;
Amerykanie są
w Łasku od 2012
i następnie
od 2014 r.

Stosunki
z Francją
Wyzerowane!
Nieprofesjonalne
wycofanie się
z zakupu caracali
Obrażanie – to
Polacy nauczyli
Francuzów jeść
widelcem
Kłamstwa
o sprzedaży
francuskich
Mistrali
za dolara
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SKW i SWW
UPOLITYCZNIENIE SŁUŻB

szef SKW
Piotr Bączek,
były członek komisji
weryfikacyjnej WSI

szef SWW
gen. bryg. Andrzej Kowalski,
były oficer ABW i ekspert
w parlamentarnym zespole
Macierewicza ds. katastrofy smoleńskiej

OD LAT OBAJ TRWAJĄ WIERNIE PRZY MACIEREWICZU
Działanie na zlecenie
polityczne Macierewicza
np. sprawa
gen. Jarosława
Kraszewskiego z BBN,
doradcy prezydenta
Działanie mini komisji
smoleńskich w służbach
szukających „dowodów
na zamach”
Czystki kadrowe,
podobne jak w całym
wojsku

To służby dostarczyły
Macierewiczowi
informacji o sprzedaży
Mistrali za dolara
– tak działają służby
wojskowe
Macierewicza,
szerzą
fake news
Zapaść w działalności
SKW i SWW, służby
skupiły się na
wydawaniu oświadczeń
i komunikatów
prasowych

Zastraszanie
i degradowanie
dobrych oficerów
mjr Magda E.
– zdegradowana
za udział w uwolnieniu
oficera skazanego
na Białorusi, wygrała
proces. (po misjach
w Bośni i Afganistanie,
łapała szpiegów,
za PiS zdegradowana
i wypchnięta ze służby)

Misiewicze
w służbach
płk Agata Mazur,
wiceszef SWW,
nie była na żadnej misji,
bez dorobku
zawodowego,
protegowana
Macierewicza,
szykowana
do generalskiego
awansu
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Smoleńskie kłamstwa

FAŁSZ: PRAWDA:
Polska oddała Rosji śledztwo. Polska prowadziła od początku i nadal prowadzi własne śledztwo,
zespół prokuratorski powołany przez Zbigniewa Ziobro pracuje już 2 lata.
Polska nie zastosowała do badania Powołano dwie niezależne komisje: polską i rosyjską, które podjęły współpracę – akredytowany
Porozumienia z 1993 r. Edmund Klich pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego polskiej Komisji.
Wiele części znaleziono 60-80 metrów przed Przed brzozą znaleziono tylko jeden niezidentyfikowany element, który został odnaleziony
brzozą, co świadczy o wybuchu. dopiero w 2012 przez polskich pirotechników ok. 40 m przed brzozą. Jego badania nie wykazały
śladów materiałów wybuchowych.
36 specjalny pułk lotnictwa transportowego W działalności 36splt wykryto wiele nieprawidłowości, fałszowanie dokumentów szkolenia,
był dobrze przygotowany do lotu. łamanie procedur i niewłaściwy nadzór Dowództwa Sił Powietrznych, a także nie wdrożono
profilaktyki po katastrofie CASY w 2008 roku.
KPRM była organizatorem lotu do Smoleńska. Organizatorem był 36splt, a dysponentem lotu KPRP.
Doszło do celowego rozdzielenia wizyt. KPRM nie brała w tym udziału. Pomysł wyszedł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Podkomisja Macierewicza ma znaleźć Sprawa jest wyjaśniona i opisana w raporcie Komisji Millera. Podkomisja tylko ośmiesza
„prawdziwe” przyczyny katastrofy. Polskę przeprowadzając kuriozalne eksperymenty (wybuch parówek, pokaz rzekomego
wybuchu bomby termobarycznej i dobierając do jej prac amatorów).
Działania w sprawie sprowadzenia Od objęcia rządów przez PiS w praktyce nie podjęto żadnych działań w sprawie powrotu do Polski
do Polski wraku. wraku Tu-154M, a wynajęty przez ministra Antoniego Macierewicza argentyński prokurator
Luis Moreno Ocampo tłumaczy się obecnie z milionów otrzymanych od człowieka Kaddafiego.
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„Polska musi przyjąć założenie, że to
nie jest zimna wojna, a gorąca wojna”
– Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz
- największe zagrożenie dla państwa.
Obniża zdolności obronne Polski.
Jaka jest prawda o polskiej armii?
Ilu ma żołnierzy i terytorialsów?
Dlaczego ciągle Pan zmienia zdanie?
Czemu na Pana deklaracje nie ma pokrycia
w budżecie MON?
200 tys. żołnierzy za 5 lat?
2,5% PKB w 2030 r.?

