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kiM jesT koNgresMeN  
daNa rohrabacher?

  przez media amerykańskie nazywany ulubionym kongresmenem  
Putina i jego starym kumplem oraz największym przyjacielem Rosji  
w Waszyngtonie 

  chwali się przyjaźnią z Putinem od początku lat 90., gdy ten 
odwiedził USA, jako doradca mera Sankt-Petersburga;  
mieli wspólnie grać w futbol amerykański i siłować się na ręce

  „New York Times”: w 2012 r. FBI ostrzegła kongresmena,  
że wykorzystują go rosyjskie służby 

  przeciwnik tzw. uchwały im. Siergieja Magnitskiego; nałożyła  
ona sankcje na wysoko postawionych Rosjan zamieszanych  
w śmierć prawnika, zamęczonego w rosyjskim areszcie, który 
ujawnił korupcję w państwowych spółkach

  CNN: utrzymywał kontakty z rosyjskim lobbystą Rinatem 
Achmetszynem, który sam przyznał, że pracował  
w kontrwywiadzie oraz z Natalią Weselnicką rosyjską prawniczką, 
która podczas kampanii prezydenckiej oferowała synowi Trumpa 
materiały kompromitujące Hillary Clinton 

  kampanie wyborcze Rohrabachera sponsorowało kilka firm  
z rynku zbrojeniowego (do 2014 r. były to min. Lockheed Martin  
i Raytheon), w kampanii w 2016 r. wspierał go finansowo  
General Atomics  

 członek Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów

kongresmen  
Dana rohrabacher

„Kim do diabła jest Dana 
Rohrabacher” - fragment 
programu Late Night  
z Seth Meyers
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co łączy rohrabachera  
z puTiNeM, a dzieli z polską?

  wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 r., we wrześniu 2008 r. na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych Izby Reprezentantów Rohrabacher przekonuje jej członków, że to Gruzja rozpoczęła 
konflikt. Tymczasem ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński już w trzy dni po zbombardowaniu 
Gori przez Rosjan leci ze wsparciem do Gruzji z przywódcami czterech innych państw.

  konflikt na Ukrainie – Rohrabacher uznaje aneksję Krymu za uzasadnioną i jest przeciwny 
sankcjom antyrosyjskim; w marcu 2014 r., jako jeden z 23 reprezentantów Rohrabacher głosuje 
przeciwko (402 było za) udzieleniu 1 mld USD pożyczki rządowi Ukrainy, który walczy z Rosją; na 
następnym posiedzeniu, mimo że jest obecny na sali, nie bierze udziału w głosowaniu rezolucji 
potępiającej działania Rosji wobec niepodległej Ukrainy.

  powrót Alaski do Rosji – w kwietniu 2014 r. Rohrabacher popiera tę ideę w przypadku  
wyrażenia takiej woli przez jej mieszkańców (w tym czasie jest referendum  
w republikach na Ukrainie decydujące o separacji ich od Ukrainy) 

  podczas swoich podróży Rohrabacher spotyka się z proputinowskimi przedstawicielami  
skrajnej prawicy i ruchów separatystycznych: Nigele Farange, Marie LePen  
czy Geerte Wilders z holenderskiej Partii Wolności. 

  przeciwny zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie

   z polityką zagraniczną Donalda Trumpa zgadza się w stu procentach, bo stawia na  
„bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli Stanów Zjednoczonych”, a nie świata. To zaś sugeruje 
bardziej izolacjonistyczne podejście - a potencjalnie też kłopoty dla Europy i NATO

W październiku 2017 r. macierzysta komisja ds. zagranicznych Rohrabachera zabroniła mu  
używania środków finansowych na podróże zagraniczne w związku z rosnącymi wątpliwościami,  
co do jego związków z Rosją.

Lech Kaczyński w Gruzji
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co rohrabacher zezNał  
przed seNacką koMisją ds. wywiadu? 

19 grudnia 2017 roku na zamkniętym posiedzeniu senacka Komisja  
ds. Wywiadu badająca wpływ Rosji na wybory prezydenckie w 2016 roku 
przesłuchuje Danę Rohrabachera. Pod lupą jest ostatnie pięć lat kontaktów 
kongresmena z Rosjanami. 

Po przesłuchaniu Rohrabacher, któremu towarzyszy prawnik, oświadcza, że nie ma nic  
do ukrycia. Kontakty z Rosją tłumaczy swoją pozycją jako szefa podkomisji ds. Europy, Eurazji  
i zagrożeń w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.

Członkowie komisji pytają Rohrabachera o jego spotkania  

i podróże do Rosji. Pytany jest też o kontakt z założycielem WikiLeaks 

Julianem Assange, którego aresztowanie Putin nazwał zachowaniem 

niedemokratycznym, a także o udział w spotkaniu we wrześniu 

2016 roku, w którym uczestniczyli też Michael Flynn i jego syn. 

Michael Flynn stracił stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa 

narodowego w administracji Donalda Trumpa, gdy na jaw wyszły 

jego kontakty z ambasadą Rosji w okresie między wyborami 

prezydenckimi i zaprzysiężeniem nowego prezydenta i to,  

że zataił je przed wiceprezydentem i przedstawicielami FBI. 

Dana 
rohrabacher

Julian 
Assange

„Moje stosunki z rosją są jak otwarta księga.”

Michael Flynn
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dlaczego pis zaprasza do polski  
„Największego przyjaciela rosji  
w waszyNgToNie”?

4 kwietnia 2016 roku  
do Warszawy przyjeżdża 
pięcioosobowa delegacja  
Kongresu USA, której 
przewodniczy Dana Rohrabacher. 
Spotyka się z prezesem PiS 
Jarosławem Kaczyńskim  
w siedzibie partii przy  
ul. Nowogrodzkiej,  
z ministrami obrony  
i spraw zagranicznych Antonim 
macierewiczem i Witoldem 
Waszczykowskim. 

uzyskaliśmy całościowy i głęboki ogląd sytuacji w polsce. pan kaczyński przekazał nam 
swoje spostrzeżenia na temat dynamiki wydarzeń politycznych w polsce. (...) zostaliśmy 
dobrze przyjęci i jesteśmy za to wdzięczni.

o Trybunale konstytucyjnym: „jakakolwiek decyzja zostanie podjęta nie osłabi ona 
więzów między polską i stanami zjednoczonymi”.  

o rosji: „nie jest obecnie zagrożeniem”
Dana rohrabacher 
i Antoni Macierewicz

Dana 
rohrabacher 
i Antoni 
macierewicz

Dana 
rohrabacher
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jakie zadaNia dosTał rohrabacher 
podczas wizyTy w Moskwie?

daNa rohrabacher popiera działaNia puTiNa, kryTykuje zachód i aMerykę:
 dziękuje za wkład rosjan w rozwiązywanie problemów światowych, zwłaszcza dotyczących konfliktu w syrii

 wyśmiewa liderów amerykańskich za uznanie rosji za największe zagrożenie dla usa 

 ma nadzieję, że oba kraje pokonają różnice, również w sprawie konfliktu na ukrainie

 zarzuca amerykanom ignorancję i brak zrozumienia przyczyn konfliktu na ukrainie

  „zwiększenie obecności wojskowej usa w europie jest całkowicie nierozsądne, bo tylko zniechęca 
kraje europy do zwiększania nakładów na obronność, a wpędza w zadłużenie stany zjednoczone”

Konstantin 
kosachev

Dana 
rohrabacher

Dana 
rohrabacher

Zanim delegacja Izby Reprezentantów przyleciała do Polski dzień wcześniej 3 kwietnia 2016 
spotyka się w Moskwie z rosyjskimi deputowanymi.
Konstantin Kosachev, przewodniczący Komitetu do Spraw Międzynarodowych Rady Federacji 
dziękuje kongresmenowi za odmrożenie kontaktów parlamentarnych. Rohrabacher spotyka się 
z zaufanym Putina Władimirem Jakuninem, byłym szefem rosyjskich kolei, a także z zastępcą 
prokuratora generalnego. Wiktor Grin przedstawia rosyjskie stanowisko w sprawie sankcji  
i przekazuje jednostronicowy dokument oraz film szkalujący Magnickiego.
Po powrocie do USA Rohrabacher przedkłada w komisji Izby Reprezentantów propozycję zmiany 
ustawy Magnickiego poprzez wycofanie z niej jego nazwiska. Przedstawia pięć argumentów  
z rosyjskiego dokumentu, który otrzymał w Moskwie, bez jego formalnego przedłożenia  
i poinformowania o źródle swojej informacji.
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w jakiM celu wiceMiNisTer obroNy Narodowej  
ToMasz szaTkowski spoTkał się poNowNie  
z daNą rohrabachereM?

W styczniu 2017 roku wiceminister obrony Tomasz Szatkowski leci do USA i ponownie 
spotyka się z „ulubionym kongresmenem” Putina. Po co? „O czym rozmawiają?  
Kto jeszcze z przedstawicieli MON spotyka się z Rohrabacherem?” – pyta 17 sierpnia 
2017 roku „Gazeta Wyborcza”. MON nie odpowiada. 

Kilka godzin po publikacji wydaje jednak komunikat, w którym  tłumaczy spotkanie  
z Rohrabacherem zajmowanym przez niego stanowiskiem przewodniczącego  
Podkomisji ds. Europy, Euroazji i Nowych Zagrożeń w Komisji Spraw Zagranicznych  
Izby Reprezentantów. Dodaje, że w rozmowach uczestniczył ambasador Piotr Wilczek  
i podczas nich nie podjęto żadnych zobowiązań.

Wiceminister obrony 
narodowej Tomasz 
Szatkowski

„jednocześnie w trakcie przygotowywania wizyty 
ministra szatkowskiego w usa w styczniu br. nie dotarły 
żadne informacje sugerujące potencjalne wyłączenie 
jakichkolwiek przedstawicieli administracji federalnej czy 
kongresu usa z listy potencjalnych rozmówców, w tym 
również ze strony Msz i ambasady rp w waszyngtonie”.
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wbrew radoM, czyli dlaczego aNToNi 
Macierewicz Nie słucha osTrzeżeń?

„Gazeta Wyborcza” (17 sierpnia 2017 r.) twierdzi, że ambasada RP w Waszyngtonie ostrzegała polski 
rząd przed Daną Rohrabacherem, jako zwolennikiem Kremla. Nie rekomendowała żadnych spotkań z 
nim. Macierewicz ignoruje te ostrzeżenia. 

Gdy w lutym 2011 roku poseł PiS Antoni Macierewicz i była szefowa 
MSZ Anna Fotyga lecą do USA, minister spraw zagranicznych 
Radosław Sikorski mówi: „gdy byli ministrowie uganiają się za 
jakimś członkiem Izby Reprezentantów, czyli tak jak u nas za 
posłem, to powodów do dumy też nie ma”.  
(Polsat News – 8 lutego 2011)

Sierpień 2017 r. Dominik Smyrgała, ówczesny dyrektor gabinetu politycznego Macierewicza, tak 
zachwala „przyjaciela Putina”: „(...) To od Dany Rohrabachera w dużym stopniu zależy, czy NATO 
nadal będzie realizowało politykę odstraszania, czy znajdą się środki na obecność wojsk USA w 
Polsce w kolejnych rotacjach i czy współpraca wojskowa między naszymi państwami nadal będzie się 
rozwijać.”

Radosław 
Sikorski

4 kwietnia 2016r.  
minister obrony narodowej 
Antoni Macierewicz  
spotkał się w siedzibie MON  
z delegacją Kongresu USA, 
której przewodniczył  
Dana  rohrabacher

„czuję się tym upokorzony 
jako polak i minister”



1.  jak antoni Macierewicz wyjaśni swoje bliskie kontakty  
z przyjacielem putina rohrabacherem?

2.  jak antoni Macierewicz wytłumaczy fakt, że spotykał się  
z kongresmenem wbrew wyraźnym ostrzeżeniom polskiej ambasady?

3.  jak antoni Macierewicz wytłumaczy zaproszenie proputinowskiego 
kongresmena na spotkanie z szefem pis jarosławem kaczyńskim?  
czy cały pis gra na putina?

4.  czy rohrabacher utrzymuje kontakty z Macierewiczem na zlecenie putina?

koNgresMeN  
daNa rohrabacher  
– pożyTeczNy 
przyjaciel puTiNa  
i Macierewicza?


