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

Sprawa
Nangar Khel

- alibi dla Antoniego Macierewicza i jego SKW?
Historia cynicznej gry życiem polskich żołnierzy.
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PiS wysyła polskich żołnierzy na wojnę,
bez żadnych ograniczeń

11 września 2001 r. – atak Al-Ka’idy na USA.
7 października 2001 r. – amerykańskie
i brytyjskie siły powietrzne bombardują
bazy talibów w Afganistanie.

III 2003 – IV 2007 -na półroczne misje wyjeżdża do Afganistanu od 100 do 300 polskich
saperów i żołnierzy sił specjalnych. NATO chce więcej.

13 września 2006 r. - premier Jarosław Kaczyński ogłasza w USA, że Polska wyśle już w
lutym 2007 roku do Afganistanu ponad tysiąc żołnierzy. Protestują wojskowi i opozycja.
Prezydentem jest Lech Kaczyński.
Polska jako jedyny kraj nie zastrzega żadnych ograniczeń operacyjnych. Polscy żołnierze
mogą być wykorzystywani do najtrudniejszych zadań. Niemcy np. zastrzegli, że ich żołnierze
nie będą działać w nocy i na określonej wysokości.
Wojskowi decydują, że skoro nie ma czasu na szkolenia, to na wojnę pojadą najlepsze polskie
jednostki, z doświadczeniem bojowym, takie jak 1 pluton Szturmowy zwany Deltą z 18
Batalion Desantowo-Szturmowego z Bielska-Białej, który brał udział w walkach w Iraku.

Jarosław
Kaczyński
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Likwidator Macierewicz

13 marca 2006 r. - Kancelaria

21 lipca 2006 r. - likwidatorem WSI zostaje

23 stycznia 2007 r. - minister

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
przesyła do Sejmu projekty
ustaw o likwidacji Wojskowych
Służb Informacyjnych
i powołaniu osobnych służb
wywiadu i kontrwywiadu
wojskowego

Antoni Macierewicz, staje na czele komisji
weryfikacyjnej, zwalnia doświadczonych
pracowników, przyjmuje do służb
nowych ludzi bez doświadczenia.
Po siedemnastodniowych kursach wysyłani
są do pracy operacyjnej,
m.in. w Afganistanie

obrony narodowej Radosław
Sikorski zwraca się do premiera
Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie
Macierewicza za to, że pozbawia
polskie siły zbrojne „ochrony
kontrwywiadowczej”. W rezultacie
to Sikorski podaje się do dymisji

24 maja 2006 r.
– Sejm uchwala
ustawy

30 września 2006 r.

1 października 2006 r.

– likwidacja WSI

– powstają Służba
Kontrwywiadu Wojskowego
i Służba Wywiadu
Wojskowego

4 października
2006 r. –
szefem SKW
zostaje Antoni
Macierewicz

7 lutego 2007 r. Sikorskiego zastępuje
szef Kancelarii
Prezydenta Aleksander
Szczygło

16 lutego 2007 r. - ukazuje się raport
Macierewicza z likwidacji WSI. Ujawnia nazwiska
oficerów wojskowych służb, ich agentów
oraz szczegóły tajnych operacji, jakie prowadził
lub planował polski wywiad, m.in. w Afganistanie
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Gen.
Waldemar
Skrzypczak,
ówczesny
dowódca
Wojsk
Lądowych

SKW było skonfliktowane
z dowódcami na misji.
Począwszy od generała
Tomaszyckiego w dół.
Tomaszycki oficerowi SKW
po powrocie z Afganistanu
wystawił ocenę
niedostateczną
za nieróbstwo.*
* Edyta Żemła „Zdradzeni”,
Wydawnictwo Czerwone
i Czarne, Warszawa 2017

SKW w Afganistanie
– ocena niedostateczna za nieróbstwo

Wiosna 2007 roku - pierwsza zmiana polskich żołnierzy leci do Afganistanu
bez odpowiedniego zabezpieczenia wywiadowczego i kontrwywiadowczego.

Zarzuty wobec nowej SKW:
 brak kontaktów z Afgańczykami
 nierozpoznanie terenu
	brak pracy operacyjnej poza bazą i zajmowanie się wyłącznie szukaniem haków
na żołnierzy polskiego kontyngentu

 próba ustawienia się ponad dowódcą kontyngentu gen. Markiem Tomaszyckim
	szef komórki SKW w Afganistanie konsultuje z Macierewiczem każdy rozkaz,
jaki dostaje od gen. Tomaszyckiego – dowódcy kontyngentu

	w czerwcu 2007 r. żołnierze wciąż nie mogą osiągnąć gotowości bojowej, bo nie

udaje się zbudować niejawnego systemu komunikacji, który miał być sprawdzony
i zatwierdzony przez SKW. U Macierewicza interweniuje szef Sztabu Generalnego
gen. Franciszek Gągor. Uświadamia, że grozi to kompromitacją polskiego wojska

	SKW nie wyłapuje oczywistego błędu i Polacy otrzymują od Amerykanów

wysłużone, słabo opancerzone hummery, a gdy dostają zestawy naprawcze
sztabowcy każą odsyłać je do Polski
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Co się wydarzyło w Nangar Khel?

16 sierpnia 2007 r., ok. 25 km od bazy Wazi Khwa amerykańscy saperzy
wpadają na minę i pod ostrzał talibów. Gdy dojeżdżają do nich Polacy, na
minie wylatuje polski rosomak. Żołnierze odpowiadają ogniem i wzywają
posiłki. 1

2

Wyjeżdża do nich m.in. pluton szturmowy zwany Deltą z 18. Batalionu
Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej. 2
Po drodze szturmowcy przeprowadzają próbę ognia, bo karabin
maszynowy na dachu hummera się zacina. Na miejscu najpierw oddają
kilka serii ostrzegawczych z WKM-u na wzgórza, gdzie były punkty
obserwacyjne talibów, ale karabin maszynowy znowu się zepsuł. Później
strzelają z moździerza LM-60 (złożonego z dwóch psujących się sztuk).
Kilkakrotnie zmieniają nastawy, bo wybuchy były ciche albo za blisko.
Obawiają się, że – jak to często się zdarzało – mają wadliwą amunicję
(niewybuchy i niedoloty) i niecelny moździerz. 3
Dostają rozkaz przerwania ognia, bo obserwatorzy na wzgórzach
zauważyli, że szturmowcy ostrzelali osadę rodziny pasterza, położoną
w pobliżu wioski Nangar Khel. Zabudowania nie są zaznaczone
na żadnej mapie wojskowej.

Ginie sześć osób: młody mężczyzna, kilkuletni chłopiec,
cztery kobiety. Trzy kobiety, w tym jedna w zaawansowanej
ciąży, zostają ciężko ranne. Dziecko nie przeżyje.

1

Źródło: TVN24,
Superwizjer,
3 grudnia 2007
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Śledztwo w Afganistanie
– błędy czy taktyka?

1.	wizja lokalna odbywa się dopiero 17 sierpnia, bo funkcjonariusze SKW, choć byli w bazie Wazi
Khwa, to nie wychodzili ze swojego pokoju i dlatego nie wiedzieli o wcześniejszej ekspedycji

2.	brak dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia (podobno zepsuł się laptop, na który
zgrywano zdjęcia z karty pamięci); prokurator Dariusz Raczkiewicz zajmujący się śledztwem:
wielu błędów można było uniknąć, ale nie było dokumentacji

3.	moździerz, z którego strzelano, zaplombowano dopiero kilka dni po wydarzeniu (nie ma pewności,
że to był ten sam sprzęt)

4.	choć kontrwywiad nie ma uprawnień śledczych praktycznie to oficerowie SKW przejęli
od żandarmerii całe dochodzenie; prowadzili przesłuchania, ale w raporcie nie odnotowano
ich udziału

Dowódca kontyngentu gen.
Marek Tomaszycki, który
przyleciał do Wazi Khwa
20 sierpnia, zaapelował
do żołnierzy:

Zamiast jątrzyć,
powinniście
wspierać kolegów!

5. przesłuchiwano kompletnie wycieńczonych żołnierzy Delty, gdy po dobie wrócili do bazy
6.	niektórym przesłuchiwanym podano leki na uspokojenie, choć nie wolno bez kontroli lekarza
podawać świadkowi leków

7. przesłuchania były prowadzone nocami, codziennie - od 20-tej do 4-tej,5-tej rano
8.	według świadków przesłuchania były prowadzone tendencyjnie, sugerowano im odpowiedzi,
a nawet pisano coś, czego nie zeznali

9.	rozpoczęła się nagonka na żołnierzy Delty, rozsiewano w bazie plotki, robiono ze szturmowców
morderców, skłócano, w toaletach pojawiły się napisy: mordercy dzieci

10.

 ołnierzom Delty założono podsłuchy (wiedział o nich min. Szczygło);
ż
powstawały raporty z plotek

Adwokat
Andrzej Reichelt
o materiałach z podsłuchów:

to były takie
świństwa
podsłuchane
w kiblu, śmieci...
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Co Macierewicz dał w szarej kopercie
min. Szczygle?

Funkcjonariusze SKW codziennie ślą do Warszawy szyfrogramy, które trafiają na biurko szefa służby
Antoniego Macierewicza. W sprawę angażują się wszyscy oficerowie SKW na misji w Afganistanie.
Z meldunków powstaje raport, który Macierewicz przekazuje ministrowi obrony Aleksandrowi Szczygle.
Macierewicz podważa prawidłowość postępowania żandarmerii w Afganistanie, dając pierwszeństwo
ustaleniom SKW.

Narada u ministra obrony Narodowej Aleksandra Szczygły

gen. Waldemar
Skrzypczak

szef SKW Antoni
Macierewicz

minister Aleksander
Szczygło

?

gen. Bronisław
Kwiatkowski

Szczygło zwołuje u siebie naradę. Obecni są: dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak,
szef Dowództwa Operacyjnego odpowiedzialny za misje polskich żołnierzy poza granicami kraju gen.
Bronisław Kwiatkowski oraz Antoni Macierewicz, jako szef SKW. Generałowie tłumaczą, że sprawa
Nangar Khel to wypadek, mówią o niesprawnej broni i wadliwej amunicji. Macierewicz nic nie mówi,
tylko wręcza Szczygle szarą kopertę. Ten zaczyna czytać i kończy niespodziewanie naradę.
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Prezydent RP
Lech Kaczyński

Macierewicz przeciwko Polakom

Amerykanie prowadzący odrębne śledztwo (ich przedstawiciel pojawił się już w bazie Wazi Khwa 17
sierpnia) uznali wydarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Zamknęli sprawę, ale zarzucili polskim
służbom małą wiedzę o terenie, na którym działały.

Afgańczycy przyjęli odszkodowanie i nie wnosili pretensji. Prezydent Lech Kaczyński przy okazji
pobytu na sesji ONZ przeprosił za incydent prezydenta Afganistanu. Przeprosiny zostały przyjęte.

SKW kierowana przez Macierewicza ma zupełnie inne zdanie. Od początku funkcjonariusze SKW
w Afganistanie używają słów „zbrodnia”, „ludobójstwo”, stawiają tezę, że polscy żołnierze działali
z zimną krwią. Prokurator Dariusz Raczkiewicz, który zwraca uwagę na błędy w śledztwie, zostaje
odsunięty od sprawy.

prokurator
Zbigniew
Rzepa

Już we wrześniu prokuratorzy wojskowi zakładają areszt żołnierzy i oskarżenie ich o zbrodnię
ludobójstwa i zbrodnię wojenną.

Prezydent
Afganistanu
Hamid Karzaj

Szefowie Naczelnej Prokuratury Wojskowej decydują, że sprawa „siódemki z Nangar Khel” trafi
do Wydziału II ds. Przestępczości Zorganizowanej w Poznaniu. To nowa instytucja w strukturach
Prokuratury Wojskowej, powstała w 2007 roku. Nangar Khel jest jej pierwszą sprawą.
Prokuratorzy twierdzą, że nie było na nich żadnych nacisków politycznych, ale udowodniono im dwa
obiegi dokumentów, i to, że cały czas biegali z nimi do MON.
W nocy z 2 na 3 listopada 2007 r. pierwsza zmiana wraca do kraju.

„z uwagi
na wysokie prawdopodobieństwa ukrywania się przed organami ścigania bądź w inny sposób utrudniania postępowania”.
9 listopada 2007 r. wojskowy prokurator Zbigniew Rzepa zarządza zatrzymanie na 48 godzin siedmiu żołnierzy

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej generał Jan Żukowski proponuje, by wezwać żołnierzy
do jednostki i tam ich zatrzymać, a nie wysyłać po nich komandosów. Tym bardziej, że dwóch z nich
- sierżanta Tomasza Borysiewicza i chorążego Andrzeja Osieckiego - minister Szczygło,
który we wrześniu odwiedził bazę Wazi Khwa, odznaczył za zasługi na misji.
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Zatrzymanie - 67 żandarmów
po jednego żołnierza

12-13 listopada 2007 r. – zostają zatrzymani: dowódca kompanii szturmowej
i bazy major Olo, dowódca plutonu szturmowego porucznik Łukasz Bywalec,
jego zastępca chorąży Andrzej Osiecki, dowódca drużyny w plutonie
szturmowym sierżant Tomasz Borysiewicz, starszy szeregowy, celowniczy
Damian Ligocki, dwaj szeregowi, Bokser, celowniczy i ładowniczy Dżej Dżej.
Olo, Bokser i Dżej Dżej nie chcą, by ujawnić ich personalia.
Żandarmi w pełnym rynsztunku, ubrani na bojowo w czarne
kombinezony, kominiarki i gogle przyjeżdżają po żołnierzy
do domów o 6 rano.
Żołnierzy rzucają na podłogę, skuwają, wyprowadzają skutych z głową
przy ziemi. Wsadzają do więziennych półciężarówek, nogi przypinają
kajdankami do podłogi.

Źródło: DZIENNIK.PL

Zatrzymania odbywają się na oczach rodzin i małych dzieci. Do synka
sierżanta Borysiewicza, jeden z żandarmów celuje z odbezpieczonej broni
MP5, choć celowanie w stronę bezbronnej osoby poniżej siódmego roku życia
jest przestępstwem.

Po sierżanta Borysiewicza przyjeżdża 67 żandarmów w 17 samochodach (nigdy nawet
po najgroźniejszego bandytę nie wysyłano takich sił), na dachach budynków sąsiadujących
z domem sierżanta w Bielsku-Białej umieszczono czterech snajperów.
Następuje przeszukiwane mieszkań, wynoszone są komputery, aparaty fotograficzne,
dyskietki, dokumenty, również nie związane ze śledztwem.
Dziennikarze dostają przeciek o zatrzymaniach, mogą je filmować, robić zdjęcia.
Trzy dni później, 16 listopada 2007 r., po wygranych wyborach parlamentarnych rząd
obejmuje Donald Tusk.
Źródło: TVN24

sierżant Tomasz Borysiewicz

Sprawa
Nangar Khel

- alibi dla Antoniego
Macierewicza
i jego SKW?

Gen.
Waldemar
Skrzypczak

Żołnierze murem za szturmanami

Gen. Waldemar Skrzypczak dowiaduje się o akcji od dziennikarza.
Podobnie jak szef Sztabu Generalnego generał Franciszek Gągor,
uważa tę operację za haniebną. Jedzie do siedziby MON przy ulicy Klonowej,
by zaprotestować, ale minister Aleksander Szczygło nie chce z nim
rozmawiać.
Żandarmi wiozą żołnierzy do Poznania, do prokuratury wojskowej.
Wprowadzają ich do budynku skutych, z kurtkami na głowach.
Koledzy stają za szturmanami murem. Zbierane są podpisy pod
petycjami. Pod poręczeniami podpisują się mężowie zaufania jednostki,
generałowie Skrzypczak, twórca i dowódca GROM Sławomir Petelicki,
gen. Jerzy Wójcik, dowódca Czerwonych Beretów, 6 brygady
Powietrznodesantowej z Krakowa. Sprawę bada też rzecznik praw
obywatelskich Janusz Kochanowski.
Żołnierze siedzą w piwnicy, każdy dostaje własnego prokuratora.
13 listopada zostaje zmieniona klasyfikacja czynu z nieostrożnego
użycia broni na zbrodnię wojenną i ludobójstwo.
W Polsce nikt nie usłyszał takich zarzutów od zakończenia II wojny
światowej.

szef Sztabu
Generalnego
gen. Franciszek Gągor

15 listopada sąd postanawia zastosować areszt wobec wszystkich zatrzymanych.
Grozi im dożywocie.

Źródło: TVN24, Superwizjer,
3 grudnia 2007
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Proces w mundurach galowych

Oskarżenie oparte jest
na zeznaniach dwóch świadków
incognito – żołnierzy z bazy
Wazi Khwa. Po rozpoznaniu
przestają przyjeżdżać
na sprawy.

Żołnierze
na ławie
oskarżonych
w galowych
mundurach
Źródło: Rzeczpospolita

Żołnierze są skuwani jak bandyci, ale adwokat Andrzej Reichelt wpada na pomysł,
by założyli mundury galowe, w których skuwać nie wolno.

Dowódca 4 Grupy Bojowej w Afganistanie Amerykanin płk Martin Schweitzer, który dowodził polskimi żołnierzami, chce bronić szturmanów.
Uważa, że ostrzał wioski był błędem, a nie działaniem kryminalnym. Deklaruje złożenie zeznań w Polsce, ale nikt tego nie chce.

płk Martin
Schweitzer

Nie ma wizji lokalnej ani eksperymentu procesowego, bo prokuratura nie zgadza się na to. Oskarżeni
żołnierze nie mogą więc dowieść, że nie widzieli osady ani mieszkających tam ludzi.

W maju 2008 r. sąd uchyla areszt trzem szeregowym, miesiąc później wychodzi czwórka pozostałych.
W lipcu 2008 r. do sądu wpływa akt oskarżenia, podtrzymano zarzuty ludobójstwa i zbrodni wojennej.
1 czerwca 2011 r. – Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnia wszystkich od zarzutu zbrodni
wojennej.

17 lutego 2016 r.

Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymuje w mocy ten wyrok. Uznaje, że ostrzał pod
Nangar Khel nie był zbrodnią wojenną, ale stwierdza, że żołnierze nieprawidłowo wykonali rozkaz i
przekroczyli zasady dyscypliny.
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Czy Macierewicz cynicznie wykorzystał sprawę Nangar Khel,
aby przykryć nieudolność kierowanej przez siebie SKW?
Czy Macierewicz celowo rozdmuchał sprawę żołnierzy
z Nangar Khel, aby mieć sukces kierowanej przez siebie SKW?
Dlaczego Antoni Macierewicz działał wbrew polskim interesom,
choć ani amerykańscy sojusznicy, ani władze Afganistanu o to nie
wnosili?
Dlaczego Antoni Macierewicz zhańbił godność polskiego
munduru, oskarżając żołnierzy o zbrodnię ludobójstwa?
W czyim interesie działał osłabiając morale polskiej armii?

