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• ZAGŁADY NARODU POLSKIEGO NA TERENACH POLSKICH  
OKUPOWANYCH PRZEZ ZSSR W LATACH 1939-1941. 

• EKSTERMINACJI PATRIOTYCZNYCH ŚRODOWISK POLSKICH PRZEZ 
LUDZI MOSKWY W OKRESIE STALINOWSKIM PRL. 
  
→ “Rosjanie pełniący obowiązki Polaków” 
 postawieni w pozycji nadzoru nad Polakami. 
→ Awans społeczny komunistów. 
→ Eksterminacja Żołnierzy Wyklętych 
→ Mmarginalizacja środowisk patriotycznych.  

• W wyniku zwycięstwa ludzi Kremla i zagłady 
środowisk patriotycznych polska historia została  
wypaczona  
a pamięć historyczna zmarginalizowana 

• Wieloletnia konsekwentna inżynieria społeczna 
realizowana w celu osłabiania  

NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH DĄŻEO NARODU POLSKIEGO.  

  

Katyń 
to 

Symbol 

Historyczne Znaczenie Katynia 



Żołnierze Wyklęci 

Polskich 
bohaterów 

narodowych 
sądzono i 

skazywano  
na śmierć razem  
z hitlerowcami  

   

Delegitymizowano 
„starą Polskę”  

i legitymizowano 
“nową Polskę”.  



 Siły kontrrewolucyjne powinny być zwalczane jedynie środkami siłowymi  - Maj 1981   

 Strategia Reżimu w 1981 roku: 

•  PROWOKOWAĆ konflikty by zniechęcić społeczeństwo do Solidarności. 

•  PIĘTNOWAĆ strajki jako nieodpowiedzialne “Solidarne warcholstwo.” 

• “Solidarność to CZARNA REAKCJA.” 

• “Polska sytuacja kładzie się cieniem na POSTĘPOWE  SIŁY.”   

• “Należy bronić  PAŃSTWA.” 

 

1981 - Walka z Solidarnością  

Szyfrogram ambasadora 
NRD w Polsce   

2 grudnia 1981 roku:  
“Konfrontacja 

nieuchronna. Aparat 
Solidarności musi być 

zlikwidowany.  
      Po konfrontacji 

Solidarność mogłaby 
na nowo powstać, 

ale…” 

Bez  
Programu    

Gdańskiego  
   

Niezależność 

Bez  
Matki Boskiej  

w Klapie  
  

Religia Katolicka 

Bez  
Politycznego 

Oblicza 
   

Polskość 

Bez Ambicji 
Sięgnięcia  
po Władzę 

   
Suwerenność  



Okrągły Stół jako Fundament III RP   

Gwarancje bezpieczeństwa i zachowania wpływów dla elit PRL. 

Obalenie rządu Jana Olszewskiego spoza układu - 4 VI 1992. 

Integracja elit PRL i części elit solidarnościowych – tworzenie układu. 

Dominacja esbecji w ksztaltowani świadomości społecznej III RP 

Zwalczanie Polskiej Historii I Kultury 

Zwalczanie Kościoła Katolickiego i Religii 

Zwalczanie Polskich Tradycji i Patriotyzmu  

Powoływanie się na  Postępowość,  Nowoczesność ,  Modernizm  



Polsko, sęp 
ci wyjada 
nie serce, 

lecz mózgi.  

Polsko!  
ciebie 

błyskotkami 
łudzą  

pawiem  
się stałaś 
narodów  
i papugą  

a teraz jesteś 
służebnicą 

cudzą. 



• Modernizm był używany przez kraje zachodnie jako narzędzie kolonizacji  
i kontroli krajów trzeciego świata. 

• Modernizm był używany przez ZSSR jako narzędzie wprowadzania sowietyzacji 
czyli był narzędziem zapewniania sfer wpływów I kontroli dla ZSSR. 

• Modernizm narzucony niszczy tradycyjne  struktury społeczne,  kulturę i 
polityczną stabilnośd. 

• Modernizm narzucony nie prowadzi do rozwoju i demokratyzacji, tylko    
biedę wiejską zamienia na miejskie ubóstwo.  

Modernizm  
jako 

Narzędzie 
Zewnętrznej 

Kontroli 

• Każdy kraj winien dążyd do modernizmu własną unikalną drogą 

• Modernizm wymaga od obywateli motywacji do innowacji, przedsiębiorczości  
i dążenia do pogłębiania wiedzy. 

• Modernizm wymaga niezależnych, aktywnych obywateli zainteresowanych 
sprawami publicznymi i kulturą narodową, ludzi odważnych,  otwartych na 
eksperymenty, oraz zainteresowanych  planowaniem  długofalowym. 

• Modernizm najbardziej hamują struktury paostwowe oparte na faworyzmie i 
przeniknięte korupcją.  

Modernizm 
Pożądany 

• Modernizm komunistyczny narzucony przez ZSSR zdyskredytowany. 

• Modernizm kapitalistyczny narzucony przez Zachód zdyskredytowany. 

• Modernizm korupcyjny rządu D. Tuska zdyskredytowany. 

• Polska potrzebuje  modernizmu wypływającego  z inicjatyw obywatelskich 
wspieranych przez kompetentny uczciwy rząd. 

Modernizm  
w Polsce 

Modernizm 



LECH KACZYOSKI ZWYCIĘŻA  
W WYBORACH PREZYDENCKICH.  
Wbrew sondażom,  
które do kooca faworyzują  
D. Tuska,  Lech Kaczynski 
zwycięża  w drugiej turze  
54% do 46%, mimo porażki  
w pierwszej turze. 

“Przez kolejne 10 dni 
wieszczono 

zwycięstwo Tuskowi.  
Jeden sondaż dawał 
mu nawet  62% do 

moich 31%.”   
Te fakty obalają  

mit polityczny, że 
Prezydent Kaczyoski  

i tak by przegrał. 

PIS zwycięża  
w wyborach  

do Sejmu 

“Najpierw okazuje się,  
że jest 1:0 dla PISu …  
a później przyszło 2:0 …  
i doszedł jakiś element 
psychologiczny 
odnoszący się do 
Donalda Tuska, ale też  
do całej jego formacji. 
Oni po prostu niezwykle 
ciężko to znieśli.”  
Lech Kaczyński.  

PO 
odmawia 

koalicji  
z PIS 

PIS tworzy rząd 
z Samoobroną  
i Ligą Polskich 

Rodzin 

W wyniku utraty 
większości PIS 

decyduje się 
oddać władze; 

Tusk tworzy rząd.  

  2005 - Polska Odzyskuje Podmiotowość! 

Rok 2005  

Umiera Papież, Rosja ogłasza zamkniecie śledztwa katyńskiego i zastępuje   

święto rewolucji październikowej świętem wypędzenia Polaków z Moskwy. 



Sierpieo 2008 – Przywódcy 5 paostw Europy Centralnej i szef UE bronią Gruzji. 

        Prezydent Lech Kaczyoski wówczas powiedział:  

 Sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają,  
że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie!  Ten kraj uważa,  
że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają, że znów dominacja 
będzie cecha tego regionu. Nie będzie!  Te czasy się skończyły raz na zawsze!  

 Wszyscy poznaliśmy ta dominacje. To nieszczęście dla Europy. To łamanie 
ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego 
języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować.    

 Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas 
rosyjskich apetytów ale okazuje się, że to błąd, tak nie jest. Ale potrafimy się 
temu przeciwstawić jeżeli wartości, o które opiera się Europa mają znaczenie. 

 
2008  -  Kryzys Gruziński 

23 listopad 2008   

• Próba zamachu na Prezydenta Kaczyoskiego przy granicy z Osetią   
w czasie wizyty w Gruzji z okazji rocznicy Rewolucji Róż. 

 



 Nasze nadzieje, że stosunki się poprawią, a Moskwa w koocu 
zaakceptuje naszą całkowitą suwerennośd i wstąpienie do  
NATO i UE, nie ziściły się.  

 Zamiast tego Rosja znów jest siłą rewizjonistyczną.  

 By rozszerzyd swe interesy w Europie Środkowej  
i zagrozid jej  orientacji atlantyckiej,  
Rosja używa jawnych i tajnych sposobów wojny ekonomicznej. 
 
Apel ten podpisali przedstawiciele 9 krajów: Bułgarii, Czech, 
Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.   
W imieniu Polski Apel ten podpisali: 

Aleksander Kwaśniewski 

Janusz Onyszkiewicz 

Lech Wałęsa 

2009  - Apel Przywódców Europy Środkowej  
do Prezydenta USA 



1 września 2009 – Westerplatte 
Fragmenty Wystąpienia Lecha Kaczyoskiego 

Westerplatte to symbol bohaterskiego oporu  
przeciw silniejszemu przeciwnikowi. 

Monachium to pakt, który wymaga refleksji. Między 
honorem a haobą wybrano haobę a i tak nie uniknięto 
wojny. Nie zawsze, tak jak w przypadku Monachium,  
daje to tak szybkie i tragiczne rezultaty. Ale z czasem  
takie rezultaty przychodzą zawsze. To wielka nauka  
dla całej współczesnej Europy, dla całego świata. 

IMPERIALIZMOWI NIE WOLNO USTĘPOWAĆ!  
Ani nawet skłonnościom neoimperialnym.  

Katyo to efekt zemsty za rok 1920, za to, że Polska  
odparła agresje. Można powiedzied - to komunizm.  
Nie, w tym wypadku to szowinizm a nie komunizm. 

My Polacy mamy prawo do dostępu do prawdy  
o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego  
nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę,  
że cała Europa idzie właśnie w tym kierunku, w kierunku  

PLURALIZMU, WOLNOŚCI, DEMOKRACJI I PRAWDY. 

Źródło: PAP  
Adam Warzewa 



W Sejmie toczy się debata nad uchwałą  
w sprawie  agresji ZSSR na Polskę oraz   

ludobójczego charakteru zbrodni katyńskiej.  

Przyjęta uchwała określa Katyń  
jako zbrodnię o znamionach ludobójstwa.  

Obrady Sejmu zbiegają się ze zorganizowanym  atakiem  
ze strony rosyjskiej na serwery polskich instytucji państwowych.  

W efekcie tego ataku zostaje powołany  
Rządowy Zespół  Reagowania na  Incydenty Komputerowe  CERT. 

17 września 2009 - Atak Cybernetyczny  



5 kwietnia  

2010 roku 

• Nastąpiło przerwanie zasilania zewnętrznego i pracy serwerów MSZ.  Stanęły 
windy, pracownicy stracili dostęp do sieci wewnętrznej i do poczty internetowej. 

 

7 kwietnia 

 2010 roku   

 

• Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) wydał  „Ostrzeżenie przed 
atakami ukierunkowanymi na pracowników instytucji administracji publicznej”.  
Ostrzegano przed hakerami podszywającymi się pod Ministerstwo Obrony Estonii. 

 

9 kwietnia 

 2010 roku 

 

• Gigantyczna awaria teleinformatyczna sparaliżowała prace Banku PKO BP.  
 

10 kwietnia 
2010 

 

• Polski MSZ został odcięty od poczty internetowej w wyniku poważnej  
awarii serwerów pocztowych 

SABOTAŻ CYBERNETYCZNY 



Komunikat z 9 kwietnia 2010 roku  o 
Zagrożeniu  Atakiem Terrorystycznym 

Samolotu Jednego z Krajów Unii Europejskiej  

Nie podjęto żadnych działań a komunikat zniknął z Internetu. 



Kreml 
potwierdził swe 

dążenie do: 

budowy strefy 
wyłącznych 

wpływów  
na obszarze 
byłego ZSSR   

strefy buforowej  
w Europie 

Środkowej. 

Za główne 
zagrożenie 

Rosja uznała: 

Dążenie do 
nadania 

potencjałowi 
NATO zasięgu 

globalnego, 

Zbliżenie 
infrastruktury 

wojskowej 
państw NATO do 

granic Rosji, 

Rozszerzanie 
NATO na wschód 

Rosyjska Doktryna Wojskowa, 5 luty 2010 

Punktowa Interwencja Militarna 
Art. 22 zastrzega możliwośd  użycia  konwencjonalnej  broni  precyzyjnego rażenia w  
ramach realizacji przedsięwzięd mających na celu strategiczne wstrzymanie się przed 
użyciem siły.  

Gen. S. Koziej, Szef BBN, 8 listopada 2013 roku powiedział: 
Dla Polski akcje wojskowe z zaskoczenia są najbardziej niebezpieczne. Mogą byd one 
użyte po to aby wywrzed presję polityczną, aby powiedzied ‘słuchajcie się nas’. 
Rosja przyjmując kurs budowy imperialnej pozycji przyjęła metodę budowy swojej siły  
w przeciwieostwie do sąsiadów, w konfrontacji z sąsiadami, a nie przy współpracy.  



Cechą współczesnego konfliktu militarnego jest: 

 Wdrożenie środków wojny informacyjnej w celu osiągniecia  
efektów politycznych bez użycia siły militarnej, a następnie  

 Zapewnienie pozytywnej reakcji na ewentualne użycie siły zbrojnej. 

Znaczenie Raportu Gruzioskiego   

 Raport Gruzioski z 24 listopada 2008 roku podpisany przez szefa ABW Krzysztofa 
Bondaryka za najbardziej prawdopodobną wersję próby zamachu na Prezydenta  
Lecha Kaczyoskiego uznaje rosyjską wersję iż była to prowokacja gruzińska, oraz 
oskarża Prezydenta Kaczyńskiego o lekkomyślność. Raport  ten jest sprzeczny  
z zeznaniami Ś.P. Prezydenta i osób mu towarzyszących.   

 Raport MAK wykorzystuje Raport Gruzioski do obciążenia winą za Katastrofę 
Smoleoską Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyoskiego.   

 
Smoleńsk – Akt  Wojny? 

  Czy Raport Gruzioski został sporządzony w celu osiągnięcia  
  z góry określonych efektów politycznych w wojnie informacyjnej  
      aby przygotowad opinię publiczną na użycie siły zbrojnej? 



Raport Centrum Terrorystycznego ABW 
wydany następnego dnia po incydencie 
to 4 strony streszczenia opinii rosyjskich 
mediów. Raport ten:  

1. Nie  zawierał  żadnej  profesjonalnej 
 analizy  zdarzenia , 

2. Nie zawierał  samodzielnych ustaleń    
 polskich  służb  specjalnych,  

3. Nie  uwzględniał  informacji 
 pozyskanych  z  centrów 
 terrorystycznych innych państw,  

4. Nie  zawierał  rekomendacji 
 środków  zapobiegawczych   
 na  przyszłość.    

Bezprecedensowa nagonka 
medialna na Prezydenta w 
oparciu o Raport Gruziński 
wykreowała wizerunek 
lekkomyślności Prezydenta.  
W ten sposób Raport 
Gruziński zapewnił 
mechanizm kontroli  
reakcji społecznej  
na użycie siły.   

Raport Gruziński 
natychmiast  
przeciekł do prasy  
i  stał się podstawą 
oskarżenia Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego  
o lekkomyślność.  

Wykreowany  na podstawie  
Raportu Gruzińskiego  
medialny wizerunek   

zostaje wykorzystany  
w Raporcie MAK,  

w celu obciążenia winą  
za Katastrofę Smoleńską  

S.P. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. 

Raport Gruziński osiągnął 
zamierzony efekt polityczny  
przed użyciem  siły zbrojnej.   

Raport Gruzioski jako narzędzie wojny 
informacyjnej przed użyciem siły zbrojnej? 



Środki skierowane głównie 
przeciwko ludności cywilnej  
i jej świadomości, przeciwko  
administracji państwowej, 

systemowi nadzoru produkcji 
przemysłowej,  nauki, kultury 

w celu wywarcia wpływu na 
społeczeństwo przeciwnika  
i pozyskania go do realizacji 

własnych celów strategicznych.  

Celem  

wojny psychologicznej  
jest oddziaływanie  
na świadomość  tak 
aby przeciwnik działał 
wbrew swemu interesowi 

   Narzędzia Wojny     
 Psychologicznej: 

• Strategia Wirusa 

• Strategia Wykluczeń 

• Strategia Historyczna 

• Rola Środków 
Masowego Przekazu 

• Mity Polityczne 

 

Wojna Psychologiczna 



  

 Do wnętrza organizmu przeciwnika wprowadza się czynnik analogiczny do wirusa,  
 który przenika do świadomości środowisk władzy, wtapia się w grupy opiniotwórcze.  

  

 Oprócz osadzenia swoich ludzi w sferze ideologii i w strukturach władzy,  
 należy promować idiotów, karierowiczów oraz bezideowców a także tych,  
 którzy reprezentują nurty prowadzące państwo w ślepy zaułek. 

 
 Każda infekcja wirusowa ma swój okres uśpienia a następnie  
 ostrą fazę  choroby - czyli stan zaburzenia stabilności.  
 
 Jeśli więc chcemy doprowadzić do zmiany istniejącego porządku społecznego,  
 należy najpierw wprowadzić społeczeństwo w stan permanentnej niestałości. 

Strategia Wirusa wg. Lisiczkina  



Stadne poczucie 
przynależności do 

danej grupy 
społecznej pozwala:  

Programowad 
wykluczenie społeczne 
określonych środowisk   

Budowad  poczucie  
wyższości  „lepiej 
wykształconych”  
nad  szarą  masą  

niecywilizowanych  
autochtonów 

Wynika z tego 
niebezpieczny 

paradoks: 

Najbardziej podatną 
 na manipulację  

częścią społeczeństwa  
jest inteligencja myśląca 
ogólniającymi złożonymi 

symbolami. 

Dotyczy to ludzi 
wykształconych z 

wielkich miast. 

Strategia Wykluczenia  



Człowiek w swym życiu 
opiera się nie tylko na 
tym, co go otacza w 

teraźniejszości lecz też 
na przeszłości, która 
oddziałuje na jego 
podświadomośd.  

Przeszłość 
historyczna  
to podstawa 

jedności każdego 
narodu  

jako zwartej 
społeczności. 

“Wojna historyczna” 
polega na nadszarpnięciu 
jedności narodu poprzez  
działania informacyjne 
mające na celu moralną 

likwidację wszystkich 
bohaterów, osobistości 
lub wydarzeń, będących 

źródłem dumy 
narodowej. 

Dokonuje się np. 
diabolizacji lub 

kanonizacji pewnych 
postaci w określonych 

okresach historycznych 
za pomocą  

mass mediów. 

Strategia Historyczna 

Muzeum Powstania  
kontra Kopernik.  
R. Pawłowski, GW, 
7.1.2014    

Przykład Wojny Historycznej 
w Gazecie Wyborczej 

Spór, jaki dzieli dziś polskie 
społeczeństwo to spór między  
historyzmem a modernizmem  

post-pamięcią a nowoczesnością  
wiarą w przeszłość  a  

wiarą w przyszłość  



Za pomocą środków masowego przekazu można z niezrównanym mistrzostwem  

stworzyć kurtynę fałszu i iluzji  

i to tak, że nikt nie będzie w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa, rzeczywistości od fikcji.  

Znajdując się w świecie symboli oderwanych od rzeczywistości 
ludzie mogą występować  przeciw  własnym interesom.  

Realność schodzi na drugi plan. W takim wypadku człowiek traci swoją wolność.  

Jednoczesne rozpowszechnianie zaprzeczających sobie 
i wykluczających się światopoglądów narusza stabilny 

świat wartości, rodzi obojętność i apatię, wywołuje 
bezkrytycyzm i powoduje  społeczną dezorientację.  

Człowiek „masowy” jest impulsywny, często przedkłada iluzję 
nad rzeczywistość. Percepcja kształtowana jest nie dzięki 

książce, jak wcześniej, lecz dzięki kulturze ekranu.   

Większe wrażenie robi  
nie solidnie udokumentowana  analiza,   

lecz pełne energii i pewności, choćby 
pozbawione dowodów, mocne stwierdzenie.  

Rola Środków Masowego Przekazu 



„Zawsze mówcie prawdę, ale nigdy nie mówcie całej prawdy”.  
Każde oddziaływanie społeczne wymaga określonego dozowania prawdy.  

Dopiero na tym tle mogą pojawiać się niezbędne porcje fałszywych danych.  

 Na podstawie prawdziwych faktów stwarza się fałszywą strukturę informacyjną.  

 Stworzone w ten sposób fałszywe formy noszą nazwę mitów politycznych.   

 W skali społecznej stosuje się metody zmieniające „mapę świata”, czyli światopogląd   
 za pomocą wprowadzenia do świadomości społecznej mitów politycznych.  

 Mit osiąga swoje apogeum, kiedy człowiek staje twarzą w twarz z nieoczekiwaną i niebezpieczną sytuacją.  
 W krytycznych sytuacjach człowiek zawsze chwyta się rozpaczliwych środków.   
 Dzisiejsze mity polityczne są właśnie takimi rozpaczliwymi środkami. 
 

Rola magii,  mitologii i mitów  jest w pełni adekwatna także wobec wysoko rozwiniętych społeczeostw.  

 Najbardziej skuteczna forma mitu politycznego polega na:   
  a) rozczłonkowaniu danego zjawiska,  
  b) wypreparowaniu z niego niektórych danych,  
  c) następnie utożsamieniu tych danych z całym zjawiskiem.  

Mity Polityczne 



 

17 września 2013 

 

 Przestępstwo 

 

 Kłamstwo 

 

 Defamacja 
                   
    Prokuratura chroni autorkę paszkwilu przed odpowiedzialnością karną   
   natychmiast udostępniając anonimowo zeznania wszystkich 3 profesorów    
13 grudnia 2013 

     2013 Grand Press w kategorii “News” 
 Nagroda    dla Agnieszki Kublik z Gazety Wyborczej za artykuł “Trzej Zamachowcy”.  

     Gazeta Wyborcza,  TVN, TVP1, Radio Zet, PAP, Polskie Radi0, Gazeta  
 Jury    Prawna, Miesięcznik Press, Polsat, RMF FM, Express Ilustrowany  

Operacja Binienda 

Celem tego artykułu jest stworzenie mitu politycznego, że “eksperci  Macierewicza”  
nie mają żadnych kompetencji ani żadnych dowodów na poparcie swych tez.  



Rzekome cytaty  
w ogóle  

nie znajdują się  
w żadnym z 

zeznan  
wymienionych 

profesorów.   

Cytaty  
w tytule  
to luźna 

parafraza   
zeznao  

Świadka Nr 2  

Autorka Paszkwilu Roku 2013  

• na podstawie prawdziwych 
faktów (zeznania 3 profesorów)  

• stworzyła fałszywą strukturę 
informacyjną (manipulowała 
zeznaniem Świadka Nr 2)  

• aby wykreowad skuteczny   
mit polityczny (brak kometencji, 
brak dowodów na zamach)  

• atakując w ten sposób wszystkich 
niezależnych ekspertów. 

Kulisy Manipulacji 

Świadek Numer 2 to Profesor Zwyczajny Politechniki Warszawskiej,  
światowej klasy specjalista mechaniki materiałowej oraz wytrzymałości konstrukcji lotniczych i mostowych,   

Członek Honorowy Międzynarodowej Organizacji Struktur Przestrzennych i Konstrukcji Powłokowych.    

“Sklejałem Modele” 

Już od kilkuletniego chłopca interesowałem się bardzo 
lotnictwem, modelarstwem lotniczym, nawet zdarzało się,  

że na święto lotnika siedziałem w samolocie bojowym  
w Białej Podlaskiej w pobliżu miejsca gdzie się urodziłem. 

 Dlaczego “Operacja Binienda” 

Zdjęcie Prof. Biniendy jest na pierwszym miejscu  
Nazwisko Prof. Biniendy jest wymienione w pierwszej kolejności  
Zeznania Prof. Biniendy ujawniono jako  ostatnie - Świadek No. 3.  
W zeznaniach Świadka No 3 nie ma mowy o modelach, wybuchach 
W odbiorze publicznym ośmieszające cytaty są mu przypisane. 



Raport Human Rights Watch wskazuje, że wiele rządów mimo, iż faktycznie  
są rządami despotycznymi skutecznie maskują się jako rządy demokratyczne.  

Przestępstwa popełnione przez despotyczne rządy są powszechne. Nasilają się w 
warunkach kataklizmów, zbiorowej traumy i zagrożenia narodowego.  
Psychologiczna bariera przed posądzaniem rządu o ciężkie zbrodnie skutecznie  
chroni despotyczne reżimy. Tymczasem przestępstwa wyborcze, morderstwa, szantaż 
oraz inne ciężkie zbrodnie są  nagminnie  popełniane przez wysokich urzędników  
państwowych w  rządach despotycznych maskowanych jako demokratyczne.   

Należy uwolnić się od poczucia, że prezydent czy premier nie popełnia ciężkich zbrodni.  

     Należy odróżnić Państwo od funkcjonariuszy despotycznych rządów.  

 

Dlaczego Wspieramy Kłamstwo Smoleńskie?  
 

 

 

 

Myśli o śmierci  
i traumie rodzą 

dyskomfort   
i poczucie 

zagrożenia, 

 

 

 

 

 

 

 

Odczuwamy 
dysonans 

poznawczy  
oraz  

zagrożenie 
poczucia  

własnej  wartości 

 

 

 

 

 

 

Poczucie 
zagrożenia  

rodzi  
niepokój, 
agresje,  
i reakcje 
obronne.  

 

 

 

 

 

Podważenie  
wizji świata,  

która zapewnia 
poczucie 

bezpieczeństwa 
budzi sprzeciw.  

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy 
poddawani 

presji  
politycznej.  
Racjonalizm 
powadzi do 

oportunizmu 

 

 

 

 

 

 

Psychologiczna 
bariera przed 

posądzaniem  rządu 
o ciężkie 

przestępstwa. 
“ Jestem 

Państwowcem. 
Głoszenie tezy o 

zamachu  nie  służy 
Państwu.” 



Jak Korygować Błędne Przekonania  

W konfrontacji  
z informacjami sprzecznymi  
z własnymi przekonaniami 

Stosujemy  
kontr-argumentacje 

Wskazujemy fakty 
korzystne pomijając 
fakty niekorzystne 

Odmawiamy wszelkiej 
dyskusji na temat 

faktów przeczących 
przyjętej  tezie 

Wymyślamy pewne 
nieudokumentowane 
założenia na poparcie 

przyjętej tezy 

Twierdzimy, że po 
prostu wierzymy  
w taką a nie inną  
wersję wydarzeń. 

Dysonans Poznawszy 
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ABW rozpoczyna inwigilację 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  

rejestrując go  
w Bazie Wiedzy Operacyjnej 

Centrum Antyterrorystycznego 

Rozdzielenie Wizyt – Zdrada?  
Tusk złamał zasadę solidarności narodowej  

w stosunkach zagranicznych podejmując grę  
z dyplomacją rosyjską przeciw Kancelarii Prezydenta  

realizując w ten sposób cele postawione przez Moskwę.  



Demontaż 
Państwa już 
się skończył. 

Układ się 
domknął.  

Teraz będą 
znikać 
ludzie. 

S.P. Janusz Kurtyka - 6 kwietnia 2010 



“To zdjęcie jest naocznym dowodem spisku i zdrady narodowej  

  o wymiarze niespotykanym w historii.” 

Ten, kto wyraża tak ostre opinie na podstawie tak wątłych przesłanek, naraża się na zarzut 
łatwowierności. Jak bowiem nazwać przeświadczenie, że i polski i rosyjski przywódca najpierw 
zaplanowali tak potworną zbrodnię, a potem  jak gdyby nigdy nic dali się sfotografować w 
chwili radości i pozwolili, żeby ten dowód „zdrady niespotykanej w historii” przedostał się do 
opinii publicznej?  
        Paweł Lisicki 

Polemika z ‘Do Rzeczy’ 

Wątłe przesłanki? 
• Jawna współpraca rządu Tuska z Rosją w blokowaniu 

śledztwa Katastrofy Smoleoskiej.  

• Podporządkowanie się rządu Tuska woli  
politycznej, gospodarczej i wojskowej Rosji  
w następstwie Katastrofy Smoleoskiej poprzez 
zaniechanie polityki wschodniej,  zaniechanie polityki 
historycznej, akceptację wieloletniej niekorzystnej 
umowy gazowej, rezygnację z tarczy antyrakietowej, 
ograniczenie roli Polski w strukturach NATO, etc.  

Jak należy nazwać 
następujące wydarzenia?  

• Zbrodnia zuchwała - mechanizm zastraszania. 

• Czy zbieżność dat w “Operacji Binienda” jest przypadkowa? 
“Jak gdyby nigdy nic”  



Zwalczajmy  Mity Polityczne - Symptomy Wirusa Społecznego! 

“Smoleńsk to wina lekkomyślności Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” 

“Nie było motywu na Zamach!”  

“PIS skorzystał  na  Smoleńsku!” 



Papież Jan Paweł II podniósł Polaków z kolan. 

Smoleńsk ponownie powalił nas na kolana. 



Zuchwała Zbrodnia Systemowa 

Natychmiastowa międzynarodowa akcja propagandowa 
 kryjąca zbrodniarzy  

Najpierw służby specjalne preparują dowody na miejscu 
zbrodni, a dopiero potem dopuszczają swoich ekspertów 

Bezwzględne działania niszczenia dowodów  
i zacierania śladów 

Likwidowanie światków, zastraszanie rodzin,   
prześladowania niezależnych dziennikarzy i naukowców 

Szczelna polityczna i medialna cenzura prawdy  
w interesie obcego mocarstwa  

Raport Burdenki = Raport MAK  

Ostentacyjne nagradzanie osób zasłużonych w akcji 

Arogancka Bezkarnośd  

Szablon Katyński a Smoleńsk 



Dochodzenie do prawdy smoleoskiej  

* nie prowadzi do wojny z Rosją,  

* leży w dobrze pojętym interesie Rosji i Polski. 

Powstrzymanie spirali katyosko-smoleoskiego szablonu leży w najlepiej pojętym interesie  
całej społeczności międzynarodowej. 

    Należy:  

• prowadzid szeroką międzynarodową akcję informacyjną; 

• wykorzystywad wszelkie narzędzia prawa międzynarodowego; 

• żądad rozliczenia zbrodni katyoskiej i smoleoskiej gdyż tylko rozliczenie tych 
zbrodni może powstrzymad przyszłych zbrodniarzy;  

• edukowad polskie społeczeostwo zarówno poprzez inicjatywy oddolne jak i 
inicjatywy paostwowe na tyle na ile jest to możliwe; 

• wspierad media kontrolowane przez środowiska patriotyczne. 

Jak przezwyciężyć spiralę  
Katyńsko - Smoleńskiego strachu? 



 GDY KATASTROFA DOTYCZY ŚMIERCI GŁOWY PAOSTWA  
  PODEJRZENIE SABOTAŻU JEST ZWIĘKSZONE.   

Oświadczenie ZSSR  z 1987r. w sprawie śmierci Prezydenta Mozambiku 

Czego Uczy Historia Katastrof Lotniczych? 

• Miały miejsce w kontekście bezwzględnej walki politycznej.  

• Były poprzedzane wcześniejszymi próbami zamachu.  

• Ostentacyjne zacierano ślady oraz nagminnie pomijano istotne 
dowody. 

• Zamachu dokonywano bądź bezpośrednio bądź przez stworzenie 
odpowiednich zagrożeo dla lotu samolotu. 

• Walka polityczna uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnego śledztwa 
w normalnym trybie zaraz po katastrofie.  

• Śledztwa w tych sprawach są wznawiane po wielu latach.  

Analizowane katastrofy okazały się po latach zamachami.  
Wszystkie:  

Tragedia Smoleoska spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria. 



Istotne Katastrofy Lotnicze  
Analiza Porównawcza 

A. Śmierć Sekretarza Generalnego ONZ w 1961roku 

B. Śmierć Prezydenta Mozambiku w 1986 roku 

C. Śmierć Prezydenta Pakistanu w 1988 roku 

D. Śmierć Prezydenta Rwandy w 1994 roku 

 
- Im mniej wyjaśniono bezpośrednio po katastrofie, 
 
- Im więcej nieprawidłowości w śledztwie, 
 
- Im dłużej trwa dochodzenie do prawdy,  
 
Tym bardziej prawdopodobny staje się zamach. 
 



Rosja  Grozi  
5 marca 2009  



1 września 2009 roku w 70-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej premierzy 
Donald Tusk i Władimir Putin po powitaniu na sopockim Placu Zdrojowym 
niespodziewanie udali się na sopockie molo, gdzie pół godziny spacerowali rozmawiając 
‘w cztery oczy.’  

17 września 2009 roku – walka w Sejmie o uchwałę w sprawie agresji ZSSR na Polskę 17 
września 1939 roku i zbrodni katyńskiej zbiega się ze zorganizowanym atakiem ze 
strony rosyjskiej na serwery polskich instutucji państwowych. W efekcie tego ataku 
zostaje powołany Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.  

 Na początku 2010 roku następuje rozdzielenie oficjalnej wizyty polskiej delegacji 
państwowej w Katyniu z okazji  70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej na osobne wizyty 
Premiera i Prezydenta RP.  Wizyta Premiera wraz z Premierem Rosji Putinem miala byc 
przedstawiana jako oficjalna a wizyta Prezydenta miala byc marginalizowana. 

Tusk zdradzil  zlamal zasade solidarnosci narodowej w stosunkach zewnetrznych I 
podjal gre z dyplomacja rosyjska przeciw kancelarii Prezydenta podzielajac cele 
postawione przez Moskwe.  

 

Rozgrywki przed 10 kwietnia 2010 



W Gruzji Prezydent Kaczyński wskazał, ze Rosja uważa narody sąsiadujące  
jako jej podlegle i oświadczył: My mówimy – nie!  

W wyniku tragedii smoleńskiej Rosja:  

 Zbezcześciła ciało Prezydenta Lecha Kaczyoskiego udostępniając  
zdjęcie jego zwłok. 

 Zbezcześciła ciała członków delegacji paostwowej przez  
niegodne traktowanie zwłok 

 Pogwałciła wszelkie standardy badania katastrof lotniczych  

 Uniemożliwiła dostęp do dowodów 

 Zagwarantowała sobie w Polsce przywódców realizujących interesy Rosji  

 Pozbyła się wpływowych polskich generałów w NATO 

 Podważyła pozycje i wiarygodnośd Polski w NATO 

 Podważyła determinacje Polski do budowania systemu przeciwrakietowego  

 Wymusiła na rządzie Donalda Tuska podpisanie niekorzystnej umowy gazowej 

 

 

Zniewolenie Polski po 10 IV 2010 



1978  Karol Wojtyła zostaje Papieżem (16 X 1978).  

1979 Papież w Warszawie wzywa Ducha Świętego “by odnowił oblicze tej ziemi”. 

1980  Powstaje  NSZZ Solidarność (10 XI 1980).  

1981  Stan Wojenny (13 XII 1981)   

1989  Rozmowy Okrągłego Stołu (zakończone 5 IV1989) doprowadziły do częściowo 

 wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku.  

1990  Rosjanie przyznaja sie do Mordu Katynskiego (13 IV 1990) 

 I zarzadza  Anty-Katyn by zbrodnie te usprawiedliwic.  

1999  Putin dochodzi do władzy.  

2004  Rosja umarza śledztwo katyńskie. Decyzje te ogłasza to w marcu 2005.  

2005  Umiera Papież  (2 IV 2005).    

2005 Rosja zastepuje swieto Rewolucji Pazdziernikowej świętem Dzień Jedności na 

 pamiątkę wypędzenia polskich najeźdźców z Moskwy w 1610 roku.  

2007 Rosja wprowadza na ekrany antypolski film Rok 1610. 

 

Polska w Walce o Odzyskanie Suwerenności  



 Zaglada Polskiego Ruchu Narodowo-Wyzwolenczego (od 1039 roku) 

 Historyczne Znaczenie Katynia   

 Zolnierze Wykleci  

 Solidarnosc  

 Okragly Stol 

 Polacy Odzyskuja Podmiotowosc  

 Wybory 2005 - Oboz Patriotyczny Zwycieza  

 Gruzja 2008 

 Westerplatte 2009 

 Rosyjska Doktryna Mililtarna 2010 

 Smolensk  2010 – Akt Wojny? 

 Dowody na sabotaz 

 Czego uczy  historia katastrof lotniczych? 

 Ponowne zniewolenie Polski po 10 kwietnia 2010  

 Doktryna virusa psychologicznego 

 Klamstwo Smolenskie – system i prawica –wszyscy przeciw PIS 

 Dlaczego – Kleiber Lisicki,  

Streszczenie 



Rzekome cytaty  
w ogóle  

nie znajdują się  
w żadnym z 

zeznan  
wymienionych 

profesorów.   

Cytaty  
w tytule  
to luźna 

parafraza   
zeznao  

Świadka nr 2.  

Autorka paszkwilu roku 2013  

• na podstawie prawdziwych 
faktów (zeznania 3 profesorów)  

• stworzyła fałszywą strukturę 
informacyjną (manipulacja 
zeznania świadka No. 2)  

• aby wykreowad irracjonalny 
prosty mit polityczny (brak 
kometencji  profesorów)  

• atakując w ten sposób wszystkich 
niezależnych ekspertów. 

Kulisy Manipulacji 

Świadek Numer 2 to Profesor Zwyczajny Politechniki Warszawskiej,  
światowej klasy specjalista mechaniki materiałowej oraz wytrzymałości konstrukcji lotniczych i mostowych,   

Członek Honorowy Międzynarodowej Organizacji Struktur Przestrzennych i Konstrukcji Powłokowych.    

“Sklejałem Modele” 

Już od kilkuletniego chłopca interesowałem się bardzo 
lotnictwem, modelarstwem lotniczym, nawet zdarzało się, że 
na święto lotnika siedziałem w samolocie bojowym w Białej 

Podlaskiej w pobliżu miejsca gdzie się urodziłem. 

“Widziałem wybuch w szopie” 

Byłem w wojsku gdzie miałem do czynienia z bronią strzelecką, granatami czy 
środkami strzeleckimi przeciwpancernymi. Dodatkowo jako dziecko oglądałem 

wybuchające stodoły w czasie pożarów po wojnie. Wielokrotnie jako dziecko czy 
młody człowiek widziałem skutki wybuchu materiałów wybuchowych. 


