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T e dwa pytania spod tytułu oraz wie-
le innych wysłaliśmy do Antonie-
go Macierewicza i organizacji
Friends of Poland. Nie dostaliśmy
odpowiedzi.

Specjalny Przedstawiciel
MON
W listopadzie zeszłego roku cała Polska poznała
Edmunda Jannigera. Media informowały, że współ-
pracownik Antoniego Macierewicza ma dopiero
20 lat. „Mianowanie na urząd Doradcy Ministra
Obrony Narodowej to dla mnie wielki zaszczyt
i zobowiązanie” – pisał w internecie Janniger. 

Po medialnej burzy doradca student odszedł
z MON. W czerwcu „Dziennik Gazeta Prawna”
podał w wątpliwość to odejście, pisząc, że Janni-
ger każe się teraz tytułować „Specjalnym Przed-
stawicielem Ministra Obrony Narodowej ds. Stra-
tegii Komunikacji Międzynarodowej”.

Ustaliliśmy, że młody człowiek faktycznie uży-
wa tego tytułu. Robi to jako członek amerykań-
skiej organizacji Friends of Poland (Przyjaciele
Polski). Na jej stronie internetowej czytamy, że
Janniger pełni tam właśnie taką funkcję: „Special
Representative for Global Strategic Communi-
cation of the Minister of National Defense”.

Spytaliśmy Friends of Poland, czym konkret-
nie organizacja się zajmuje. Nie odpowiedziała.
Na swojej stronie zamieszcza bardzo ogólne in-
formacje. Głównie o stosunkach polsko-amery-
kańskich, nie osobie. Cytując wtłumaczeniu: „Pol-
ska jest wiernym sojusznikiem w Europie Środ-
kowej i jednym z najsilniejszych partnerów Sta-
nów Zjednoczonych na kontynencie w kwestii
umacniania transatlantyckiego bezpieczeństwa
i dobrobytu oraz szerzenia demokracji w Euro-
pie Wschodniej i na świecie (...). Bliskie stosunki
polsko-amerykańskie oraz wspólne umiłowanie
wolności sięgają czasów rewolucji amerykańskiej,
kiedy to polscy bohaterowie Tadeusz Kościuszko
i Kazimierz Pułaski wspomogli naszą sprawę”.

Friends of Poland ma dwóch prezesów: An-
toniego Macierewicza i byłego amerykańskiego
senatora Alfonse Marcello D’Amato.

26 kwietnia D’Amato pochwalił w TVP Info
„dobrą zmianę”.  – Ludzie zagłosowali na PiS i da-
li absolutną większość tej partii (...). Cieszę się, że
mamy takiego silnego sojusznika” – powiedział.

Zapytany o katastrofę smoleńską odpowie-
dział, że nigdy nie było niezależnego i sprawie-
dliwego śledztwa. „Uważam, że takie śledztwo po-
winno zostać przeprowadzone” – dodał.

Mowa całodobowa
Kim jest D’Amato? Przez 18 lat, do 1999 r., repre-
zentował Nowy Jork w Senacie USA. Zasłynął
drugim co do długości filibusterem w historii tej
izby. To wielogodzinna mowa obstrukcyjna, któ-
ra przedłuża w nieskończoność obrady, unie-
możliwiając np. głosowanie. W 1986 r. D’Amato
ponad 23 godziny czytał waszyngtońską książkę
telefoniczną, blokując jedną z uchwał dotyczą-
cych armii amerykańskiej.

Nowojorczycy nazywają go „Senator Pothole”
– „Senator Wielka Dziura”, „Senator Wyrwa na
Drodze”. Zwolennicy tłumaczą to pochlebnie: zaj-
mował się codziennymi sprawami wyborców. Dla
przeciwników „Senator Dziura” to „załatwiacz”.

Zawsze gotów załatać wyrwę, gdy leży ona na dro-
dze potężnych ludzi.

Oczywiście, nie bez korzyści dla siebie. Opi-
sując jego karierę, „The Economist” cytuje Jamesa
Glassmana zAmerican Enterprise Institute (kon-
serwatywny think tank). „D’Amatoizm to sta-
wianie osobistego ipolitycznego zysku nad wszel-
kimi zasadami”.

Jeśli chodzi o zyski, D’Amato żyje dziś z lob-
bingu. W 2014 r. nowojorska gazeta „Newsday”
podała, że były senator ma coraz większe wpły-
wy polityczne iprzypływy gotówki. Tylko w2013r.
jego firma Park Strategies zarobiła 9,5 mln dola-
rów (o 60 proc. więcej niż w roku 2012).

Dwaj inni menedżerowie Park Strategies
– wiceprezes John Zagame i wspólnik, dyrektor
Kraig Siracuse – również zasiadają we władzach
Friends of Poland. Czyli wspólnej organizacji
Macierewicza i D’Amato.

Koncern z widokiem 
na Polskę? 
Monitorujący wpływ lobbingu na politykę ser-
wis internetowy Open Secrets podaje, że wśród
klientów Park Strategies jest United Technolo-
gies. Tę informację potwierdza nowojorski dzien-
nik „Daily News”.

United Technologies to światowy potentat
w produkcji silników lotniczych i rakietowych
oraz innych urządzeń dla lotnictwa cywilnego
i wojskowego. Najnowszy Boeing 737 MAX ma
koła, podwozie, oświetlenie, czujniki, trapy, sys-
temy zasilania i kontroli ciśnienia oraz zabezpie-
czenia przeciwpożarowe wyprodukowane przez
United Technologies. W listopadzie 2015 r. United
Technologies sprzedało swoją firmę Sikorsky Air-
craft innemu gigantowi – Lockheed Martin.

Rynek olbrzymów przemysłu lotniczego jest
ciasny. Dogadywanie się z konkurentami jest na
nim tak samo ważne jak rywalizacja. Dogadywać
się trzeba również z rządami, zatem usługi lob-
bystów są kluczowe.

United Technologies nie płaci zawrotnych sum
firmie lobbystycznej byłego senatora D’Amato.
Według Open Secrets w pierwszym półroczu
2016 r. było to 60 tys. dolarów. W całym roku 2015
–130 tys. Ale koncern musi być ważnym klientem,
bo Open Secrets pisze, że United Technologies
jest obsługiwane osobiście przez byłego senato-
ra i Kraiga Siracuse, wspomnianego już wspólni-
ka i dyrektora w Park Strategies. 

To znaczy, że dwie osoby, które zasiadają we
władzach Friends of Poland, w Park Strategies
lobbują na rzecz koncernu United Technologies.
I osobiście stykają się z jego kierownictwem.

Co łączy ten koncern z Polską? United Tech-
nologies ma u nas liczne firmy, m.in.: Hamilton
Sunstrand Wrocław, Hamilton Sunstrand Kalisz,
Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney Ka-
lisz, Pratt & Whitney Tubes Niepołomice. Do li-
stopada 2015 r. koncern posiadał też zakłady PZL
Mielec (jako część firmy Sikorsky Aircraft).

Mowa o firmach związanych z przemysłem
lotniczym. Np. Pratt & Whitney to potentat na
rynku silników do samolotów i rakiet. Cywilnych
i wojskowych, można więc się domyślać, że zale-
ży im na dobrych stosunkach z polskim MON.

W 2008 r. poseł Ludwik Dorn, wówczas czło-
nek sejmowej komisji obrony, zwrócił uwagę na
te dobre stosunki. Jego zdaniem zbyt dobre. Wspe-
cjalnym piśmie do premiera Tuska poseł Dorn
domagał się wyjaśnienia, dlaczego rząd kupił
12 wojskowych samolotów Bryza za 635 mln zł od
zakładów PZL Mielec, należących wtedy do Uni-
ted Technologies. Według posła państwo polskie
przepłaciło o 250 mln zł. Sprawa nie zaintereso-

Nowojorsko-
-smoleński
łącznik
Macierewicza
Antoni Macierewicz i Alfonse
D’Amato wspólnie prezesują
organizacji Friends of Poland. 
Czy nie jest konfliktem interesów,
że D’Amato lobbuje na rzecz firm
przemysłu lotniczego, a szef MON
decyduje o zakupach dla polskich
sił powietrznych? Czy Macierewicz
wie o powiązaniach D’Amato
z mafijnymi rodzinami Gambino,
Genovese i Lucchese?
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