
„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



Dlaczego 
antoni 
Macierewicz  
kłamie?

arMię Swą  
widzę ogroMNą

Nowe kadry 
200 tyS. ludzi,  
w tyM 53 tyS.  
żołNierzy wot

2,5% pkb  
Na arMię

1000 hakerów
okręty podwodNe

ŚMigłowce



kadry Macierewicza
Dlaczego 
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Macierewicz  
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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 

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 

„odeszli generałowie którzy się nie sprawdzili 
(...) bez nowych kadr generalskich i oficerskich 
w wojsku polskim nie nastąpi realna zmiana”
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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 

 Macierewicz zNiSzczył NajSilNiejSzą jedNoStkę paNcerNą w europie  
Środkowo-wSchodNiej – przeniósł część leopardów z żagania  
do wesołej, a do żagania wysłał zabytkowe czołgi t-72M

 „dziękuję ci wacku!”  „to ja wykończyłem caracale!” 

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
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cyberarMia

a jak jeSt?
etap koncepcyjno-planistyczny

plany nie mają pokrycia w budżecie MoN

finansowo-kadrowych
brak jakichkolwiek dokumentów 

i koszt 2 mld zł plaN – w dwa lata 1000 hakerów  
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  NiewykorzyStywaNie w całoŚci budżetu w 2016 r.: wydano  
na zakup składników majątkowych tylko 3,1 mld zł zamiast 5,40 mld zł

  zabieraNie 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

  wydatkowaNie zaliczkowe: aż 70% środków na wydatki majątkowe  
w nierozliczonych zaliczkach

  ograNiczoNe 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!

budżet arMii

kreatywNa 
kSięgowoŚć

2% pkb w 2018 r.  
 faktycznie 1,94% pkb

– oszustwo  
i propaganda wobec 
kraju i wobec Nato
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polityka  
MiędzyNarodowa

Nato i ue
izolacja polski

osłabienie 
wpływów  
w ue i Nato

brak polaków 
na stanowiskach 
kierowniczych  
w Nato

Nocne zdobycie  
przez Misiewicza 
siedziby centrum 
kontrwywiadu  
Nato w warszawie

V-4
Nieobecność 
grupy 
wyszehradzkiej  
w sferze obronnej

StoSuNki  
z ukraiNą
Najgorsze  
po 1989 r.

StoSuNki  
z NieMcaMi  
wróg nr 1!
  
histeria  
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 

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

od lat obaj trwają wierNie przy Macierewiczu



SMoleńSkie kłaMStwa 

prawda:
polska prowadziła od początku i nadal prowadzi własne śledztwo,  
zespół prokuratorski powołany przez zbigniewa ziobro pracuje już 2 lata.

powołano dwie niezależne komisje: polską i rosyjską, które podjęły współpracę – akredytowany  
edmund klich pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego polskiej komisji.

przed brzozą znaleziono tylko jeden niezidentyfikowany element, który został odnaleziony  
dopiero w 2012 przez polskich pirotechników ok. 40 m przed brzozą. jego badania nie wykazały  
śladów materiałów wybuchowych. 

w działalności 36splt wykryto wiele nieprawidłowości, fałszowanie dokumentów szkolenia,  
łamanie procedur i niewłaściwy nadzór dowództwa Sił powietrznych, a także nie wdrożono  
profilaktyki po katastrofie caSy w 2008 roku. 

organizatorem był 36splt, a dysponentem lotu kprp.

kprM nie brała w tym udziału. pomysł wyszedł z rady ochrony pamięci walk i Męczeństwa.

Sprawa jest wyjaśniona i opisana w raporcie komisji Millera. podkomisja tylko ośmiesza  
polskę przeprowadzając kuriozalne eksperymenty (wybuch parówek, pokaz rzekomego  
wybuchu bomby termobarycznej i dobierając do jej prac amatorów).

od objęcia rządów przez piS w praktyce nie podjęto żadnych działań w sprawie powrotu do polski  
wraku tu-154M, a  wynajęty przez ministra antoniego Macierewicza argentyński prokurator  
luis Moreno ocampo tłumaczy się obecnie z milionów otrzymanych od człowieka kaddafiego.

FałSz:
polska oddała rosji śledztwo.

polska nie zastosowała do badania 
porozumienia z 1993 r.

wiele części znaleziono 60-80 metrów przed 
brzozą, co świadczy o wybuchu.

36 specjalny pułk lotnictwa transportowego 
był dobrze przygotowany do lotu.

kprM była organizatorem lotu do Smoleńska.

doszło do celowego rozdzielenia wizyt.

podkomisja Macierewicza ma znaleźć 
„prawdziwe” przyczyny katastrofy.

działania w sprawie sprowadzenia  
do polski wraku.
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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.?

„polSka MuSi przyjąć założeNie, że to 
Nie jeSt ziMNa wojNa, a gorąca wojNa” 
– ANtONi MAcierewicz


