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wała specjalnie opinii publicznej. Przeciwko Do-
rnowi stanęła nie tylko rządząca wtedy Platfor-
ma, ale też PiS. 

W latach 2012-15 rząd PO przygotowywał się
do zakupu śmigłowców dla polskiej armii. I zde-
cydował się na francuskie caracale. Antoni Ma-
cierewicz głośno protestował przeciwko tej de-
cyzji. Twierdził, że Polska powinna kupić śmi-
głowce Blackhawk produkowane przez Sikorsky
Aircraft w zakładach PZL Mielec. Rząd PiS nie
wycofał się definitywnie z zakupu caracali – w tej
chwili „rozważa warianty”. 

Jak już wspominaliśmy, do listopada 2015 r.
firma Sikorsky Aircraft i zakłady PZL Mielec na-
leżały do United Technologies. Potem zostały ku-
pione przez Lockheed Martin. 

Szpiegowskie silniki 
W listopadzie 2014 r. agencja Reuters opubliko-
wała specjalny raport dotyczący koncernu Uni-
ted Technologies. Czytamy w nim, że w latach 90.
United Technologies i rosyjski kombinat Energo-
masz założyły na Florydzie pięciooosobową fir-
mę RD Amross. Ta mała firma podpisała z Pen-
tagonem kontrakt na dostawę silników do rakiet
obsługujących... amerykańskie satelity szpie-
gowskie. Był to okres amerykańsko-rosyjskiego
zbliżenia, firmy z obu krajów, także te o strate-
gicznym charakterze, zaczęły współpracować.
Wiele z nich robi to do dziś.

Jednak kontrakt budzi wątpliwości. Według
raportu Reutersa RD Amross zawyżyło sobie
koszty zlecenia o 93 mln dolarów. I Pentagon o ty-
le przepłacił – mimo ostrzeżeń audytorów. Re-
publikański kandydat na prezydenta John Mc-
Cain publicznie alarmował, że amerykański bu-
dżet traci pieniądze na korzyść United Technolo-
gies oraz jego rosyjskich partnerów.

Kim są ci partnerzy? Raport Reutersa poda-
je, że kombinat Energomasz w 86 proc. należy
do państwa rosyjskiego. Prywatnym udziałow-
cem jest Jurij Kowalczuk, wieloletni przyjaciel
Putina i jego bankier. Oficjalny nadzór nad kom-
binatem sprawuje Dmitrij Rogozin, wicepremier
ds. przemysłu obronnego i kosmicznego. Rogo-
zin znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi
na arenie międzynarodowej. „Główny chuligan
Putina i główny błazen” – można o nim usłyszeć
w Moskwie. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę Ro-
gozin i Kowalczuk mają zakaz wjazdu do USA. 

Biznes „silnikowy” nie jest jedynym, jaki Uni-
ted Technologies robi z Rosją. W sierpniu 2014 r.
„Wall Street Journal” podał, że koncern razem
z Boeingiem importuje i magazynuje wielkie ilo-
ści tytanu z tego kraju. „Wall Street Daily” pisze
wręcz, że United Technologies i Boeing dopro-
wadziły do niepokojącego uzależnienia amery-
kańskiej produkcji lotniczej od rosyjskiego tyta-
nu. Podobną opinię wyrażał publicznie Daniel
McGroarty, starszy doradca wydziału zagra-
nicznego amerykańskiej Izby Handlowej.

Ekspert bomby niebyłej 
Koncern United Technologies ma też bliskie związ-
ki z brytyjskim Cranfield University.

Związki między wielkim koncernem techno-
logicznym a szkołą inżynierii i zarządzania nie są
czymś dziwnym. Ale w jednym z tych powiązań
ogniwem pośrednim jest Antoni Macierewicz. 

Na Cranfield University od 15 lat wykłady po-
święcone bezpieczeństwu przelotów i konstruk-
cji odrzutowców prowadzi Frank Taylor – ekspert
sejmowej podkomisji smoleńskiej stworzonej
przez polskiego ministra obrony (przekształco-
nej właśnie w Komisję Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Państwowego). Podobnie jak
D’Amato Taylor uważa, że dotychczasowe śledz-
two w sprawie katastrofy było niewiarygodne. 

W Polsce Brytyjczyk znany jest od niedawna.
We Włoszech – od lat. Skompromitował się tam
podczas badania katastrofy z 27 czerwca 1980 r.,
kiedy samolot pasażerski prywatnych linii Itavia
runął do morza. Wbrew innym ekspertom Tay-
lor forsował swoją wersję wypadku: jego przy-
czyną miała być bomba podłożona w toalecie sa-
molotu. Tymczasem po drobiazgowym, prowa-
dzonym przez dziesięciolecia śledztwie włoskie
sądy ustaliły, że samolot został strącony za spra-
wą myśliwców NATO (najprawdopodobniej przez
pomyłkowo wystrzelony pocisk). Włoski rząd iar-
mia zacierały ślady. Teoria brytyjskiego eksperta
była im na rękę. Jeszcze trzy lata temu przewod-
nicząca stowarzyszenia krewnych ofiar Daria

Bonfietti określiła lansowanie wersji Taylora ja-
ko obrazę dla prawdy i sądu.

Ale jedna z hipotez mówiła też, że katastrofę
spowodowała awaria samolotu. Był nim Douglas
DC-9-15. Wyposażony w silniki wspomnianej już
firmy Pratt & Whitney z koncernu United Tech-
nologies. 

Zapytaliśmy Taylora o jego kontakty z United
Technologies i należącymi do koncernu firmami.
Zaprzeczył, żeby kiedykolwiek miał z nimi coś
wspólnego. Faktycznie, w mediach i w internecie
nie znaleźliśmy żadnych śladów zawodowej współ-
pracy Taylora. Jest on jednak członkiem Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Badaczy Bezpie-
czeństwa Powietrznego (ISASI), które wroku 1998
– przed definitywnym zdementowaniem teorii
Taylora we Włoszech – przyznało mu swoją co-
roczną nagrodę. Nadal wymienia go wśród swo-
ich „Fellows” (tytuł honorowy nadawany człon-
kom o wieloletnim dorobku). 

Tak się składa, że „członkami korporacyjny-
mi” ISASI są zarówno Pratt & Whitney, jak i Si-
korsky Aircraft Corporation. 

Innym członkiem ISASI jest Bogdan Gajew-
ski, sekretarz smoleńskiej komisji Macierewicza
(specjalista od wypadków małych samolotów ihe-
likopterów rolniczo-opryskowych). 

Jest więcej zbieżności między tą komisją akon-
cernem United Technologies. Profesor Jacek Gie-
ras, ekspert konferencji smoleńskich Maciere-
wicza, od lat pracuje dla United Technologies.
Świadczą o tym liczne dokumenty, które można
znaleźć m.in. na jego stronie internetowej (Jfgie-
ras.com). Jeden z nich opisuje jego działalność
tak: „W roku 1998 wyemigrował do Stanów, gdzie
związał się z United Technologies Corporation
– wielką korporacją globalną zatrudniającą po-
nad 160 tys. pracowników. Najpierw pracował
w United Technologies Research Center w East
Hartford, Connecticut, a następnie w Applied
Research Department firmy Hamilton Sund-
strand Aerospace w Rockford, Illinois. Hamilton
Sundstrand, wchodzący w skład United Tech-
nologies Corporation, jest producentem maszyn
elektrycznych wysokoobrotowych dla większo-
ści samolotów pasażerskich i wojskowych”. 

Jednym z najważniejszych ekspertów Ma-
cierewicza jest profesor Wiesław Binienda, dzie-
kan wydziału inżynierii cywilnej renomowane-
go uniwersytetu w Akron. Dobrą opinię uczelnia
zawdzięcza m.in. wieloletnim kontaktom z firmą
Goodrich (uniwersytet sam o tym pisze na swo-
jej stronie internetowej).

We wrześniu 2011 r. Binienda opowiadał na
konferencji smoleńskiej o zderzeniu skrzydła tu-
polewa z brzozą. Również we wrześniu United
Technologies ogłosiło, że chce kupić Goodrich.
W następnym roku zakup został sfinalizowany. 

Senator rodzinny 
Wróćmy do partnera Macierewicza z organizacji
Friends of Poland – Alfonse D’Amato. Były repu-
blikański senator, lobbysta United Technologies,
ma bardzo intrygujące znajomości.

W 1992 r. „New York Times” napisał, że D’A-
mato wywierał presję na Resolution Trust Cor-
poration (federalną agencję kontrolującą kon-
centrację własności). Robił to w obronie mafij-
nego przedsiębiorcy Petera Castellany związa-
nego z rodziną Gambino.

W 2013 r. ujawniono zdjęcie D’Amato w towa-
rzystwie bandytów należących do tej właśnie ma-
fijnej rodziny. Według ich zeznań senator bawił
się z nimi na imprezie, której celem była zbiórka
pieniędzy na jego rzecz...

„Daily News” skomentował to tak: „Nie po raz
pierwszy D’Amato skrzyżował swe ścieżki z no-
wojorskimi gangsterami. W latach 80. świadczył
na korzyść jednego z członków rodziny Lucche-
se na jego procesie. Innym razem D’Amato bez-
skutecznie naciskał na Rudy’ego Giulianiego [póź-
niejszy burmistrz Nowego Jorku], wówczas fe-
deralnego śledczego, by złagodził zarzuty prze-
ciw Mariowi Gigante z rodziny Genovese”.

Mimo to D’Amato zachował sympatię wielu
wyborców. Twierdzą oni, że oskarżenia są wyni-
kiem anglosaskiego rasizmu, który w każdym
Włochu dopatruje się bandziora. Zgodnie z tą
„włoską linią obrony” senator zatytułował swą au-
tobiografię: „Power, Pasta and Politics”. 

Według „Los Angeles Times” D’Amato w tej
książce nie przyznał się do żadnego ze swych grze-
chów. Za to obsmarował wszystkich wrogów. „On
nie zapomina” – napisał recenzent Josh Getlin. + REKLAMA 33520028

Pytania do
Antoniego
Macierewicza:
+ Jaką funkcję pełni pan minister w organi-
zacji Friends of Poland? Czym się pan
w niej zajmuje?

+ Czy zna pan osobiście senatora D’Ama-
to? Jeśli tak, to kiedy i jak panowie się po-
znali?

+ Z oficjalnej strony organizacji Friends of
Poland wynika, że działający w niej Edmund
Janniger używa tytułu „Specjalny Przedsta-
wiciel Ministra Obrony Narodowej ds. Stra-
tegii Komunikacji Międzynarodowej”. Czy
MON lub pan osobiście upoważniliście pana
Jannigera do posługiwania się takim tytu-
łem? Jeśli tak, jaki jest zakres zadań zleco-
nych panu Jannigerowi?

+ Czy nie jest konfliktem interesów to, że
senator D’Amato jako lobbysta, szef firmy
Park Strategies, reprezentuje firmy prze-
mysłu lotniczego, a pan minister decyduje
o zakupach dla polskich sił powietrznych?

+Czy pan minister wie, że senator D’Amato
jako lobbysta, szef firmy Park Strategies, re-
prezentuje koncern United Technologies,
który robi interesy z Kremlem i przedsiębior-
stwem Energomasz? 
(Energomasz w 86 proc. należy do państwa ro-
syjskiego. Oficjalny nadzór sprawuje nad nim
Dmitrij Rogozin, wicepremier ds. przemysłu
obronnego i kosmicznego, a prywatnym udzia-
łowcem kombinatu jest Jurij Kowalczuk, wieloletni
przyjaciel Putina i jego bankier. Po agresji Putina
na Ukrainę Rogozin i Kowalczuk mają zakaz wjaz-
du do USA. W listopadzie 2014 r. agencja Reuters
opublikowała specjalny raport poświęcony tym

interesom. W latach 90. United Technologies
i Energomasz stworzyły na Florydzie firmę RD
Amross. Ta mała firma podpisała z Pentagonem
kontrakt na dostawę silników do rakiet obsługu-
jących amerykańskie satelity szpiegowskie).

+ Czy pan minister wie o powiązaniach se-
natora D’Amato z mafijnymi rodzinami Gam-
bino, Genovese i Lucchese, co w USA jest
wiedzą powszechną?

Pytania do 
Friends of Poland:
+ Czym zajmuje się Friends of Poland? 
Czy mogą państwo podać przykłady kon-
kretnych działań?

+ Kiedy powstała ta organizacja i z czyjej
inicjatywy?

+ Czy Friends of Poland lobbuje na rzecz
polskich interesów? Jeśli tak, to jak i gdzie?

+ Czym w organizacji Friends of Poland zaj-
mują się Alfonse D’Amato, Kraig Siracuse,
Antoni Macierewicz, Edmund Janniger?

+ Czy senator D’Amato i minister Maciere-
wicz znają się osobiście? Jeśli tak, to od
kiedy i jak się poznali?

+ Czy nie jest konfliktem interesów to, że
senator D’Amato jako lobbysta, szef firmy
Park Strategies, reprezentuje firmy prze-
mysłu lotniczego, a pan minister Maciere-
wicz decyduje o zakupach dla polskich sił
powietrznych?

Ani minister Macierewicz, ani Friends of
Poland nie odpowiedzieli na nasze pytania.


