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Podpisanie umów na zakupy
nowoczesnego uzbrojenia dla Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, korzystne dla
żołnierzy zmiany w przepisach, tworzenie
Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, owocne
konsultacje międzynarodowe, które
przyniosły fundamentalne rozstrzygnięcia,
oraz konsultacje przed lipcowym szczytem
NATO w Warszawie, nowe otwarcie
wojskowych archiwów na naukowców,
badaczy i historyków wojskowości,
większe znaczenie wychowania
patriotycznego oraz nowe, szersze
spojrzenie na kwestię tradycji
niepodległościowych – to tylko
niektóre z dotychczasowych wyników
prac Ministerstwa Obrony Narodowej
pod kierunkiem ministra Antoniego
Macierewicza.
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LEPSZE WARUNKI SŁUŻBY
Nowe kierownictwo MON doprowadziło do przyjęcia
ustawy pozwalającej żołnierzom kontraktowym
służyć powyżej 12 lat. Dzięki temu będzie możliwe
zatrzymanie w służbie wojskowej najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych żołnierzy. Nie wpłynie to na
zwiększenie kosztów ich utrzymania, umożliwi zaś żołnierzom kontraktowym uzyskanie uprawnień do emerytury wojskowej i odprawy.
Zniesienie limitu 12-letniej służby dla szeregowych to
jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON.
Zgodnie z zapowiedziami, sejmowa komisja obrony
wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowała nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych. Projekt, który pod koniec stycznia trafił
pod obrady komisji, zakłada zniesienie granicy 12 lat
służby dla szeregowych zawodowych oraz możliwość
wyznaczania przez ministra żołnierzy na stanowiska
przewidziane dla wyższych stopni.
Ze wstępnych wyliczeń MON wynika, że takie rozwiązanie spowoduje wzrost wydatków budżetowych dopiero
od czwartego roku od wejścia w życie nowelizacji.

Wyższe stawki
uposażenia
zasadniczego
żołnierzy
zawodowych
o kwotę 300 zł
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Aby bardziej uelastycznić politykę kadrową,
zainicjowano również wprowadzenie możliwości mianowania przez ministra żołnierzy
na wyższe stanowiska o dwa i więcej stopni,
bez konieczności natychmiastowego ich
awansowania.
Minister obrony narodowej podpisał także
korzystne dla żołnierzy nowe rozporzą-
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dzenie w sprawie podwyższenia stawek uposażenia
zasadniczego żołnierzy zawodowych o kwotę 300 zł,
dodatek za wieloletnią służbę został włączony
do wynagrodzenia.

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA
W jednostkach nadzorowanych, nad którymi w imieniu
Skarbu Państwa nadzór sprawuje Ministerstwo Obrony
Narodowej, odnaleziono nieruchomości, które mogłyby
być wykorzystane pod tanie budownictwo mieszkaniowe dla młodych rodzin. Przykładem jest teren
o wielkości 45 ha na warszawskiej Woli, który nie ma
przeznaczenia wojskowego, a może być zagospodarowany z korzyścią dla mieszkańców.

INTENSYFIKACJA
SZKOLENIA BOJOWEGO
W ramach intensyfikacji szkolenia w roku 2016 zaplanowano blisko 300 ćwiczeń poligonowych i szkoleń, w tym
150 w układzie sojuszniczym. Zostaną one przeprowadzone na terenie Polski, a w niektórych polscy żołnierze
wezmą udział na terenie państw sojuszniczych. Do największych ćwiczeń należą m.in. „Anakonda ’16”, „Saber
Strike”, „Baltops” (Bałtyk), „Brilliant Jump” (Hiszpania
– Polska), „Swift Response”, „Saber Junction” (Niemcy),
„Cold Response” (Morze Północne), „Rapid Trident”
(Ukraina), „Iron Wolf” (Litwa), „Saber Guardian” (Rumunia),
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„Combined Resolve” (Niemcy), „Maple Arch” (Ukraina),
„Slovak Shield” (Słowacja), „Trident Juncture” (Wielka
Brytania). Do największych ćwiczeń narodowych
należą m.in. „Gepard”, „Serwal”, „Lampart”, „Kojot”,
„Borsuk”, „Wilk”, „Tumak”, „Ryś”. Ponadto będą kontynuowane szkolenia rotacyjne ciągłe poszczególnych komponentów: komponent kanadyjski – „Maple
Detachment”; komponent amerykański – „Stryker
Detachment”, „Heavy Detachment”, „Airborne Detachment”, „Aviation Detachment”; komponent niemiecki
– „Panzer Detachment”.
Łącznie w 2016 roku w szkoleniach (służba przygotowawcza) oraz ćwiczeniach wojskowych (obowiązkowych
i rotacyjnych) weźmie udział 36 tys. osób.

Ustawa
pozwalająca
żołnierzom
kontraktowym
służyć powyżej
12 lat

ZAKUPY NOWOCZESNEGO
UZBROJENIA
Od połowy grudnia 2015 roku do dziś podpisano kilka
bardzo ważnych umów na dostawy sprzętu i wyposażenia dla polskiej armii, wykorzystano pieniądze na dozbrojenie wojska, których nie potrafili wydać poprzednicy.
Do najistotniejszych należą umowa na dostawę w latach
2018–2021 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów
rakietowych Poprad, umowa z firmą MESKO na dostawy
przeciwpancernych pocisków rakietowych Spike oraz
amunicji kalibru 30 mm do transporterów Rosomak.
Nowe kierownictwo MON rozwiązało, problematyczną
dotąd, kwestię modernizacji czołgów Leopard 2A4
do wersji 2PL. Dzięki umowie z Polską Grupą Zbroje-
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niową i Zakładami Mechanicznymi „Bumar Łabędy” oraz
Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu
ponad 140 czołgów Leopard 2A4 oraz 2A5 uzyska nowe
zdolności bojowe i w istotny sposób zwiększy potencjał
wojsk pancernych. W umowie na modernizację czołgów
Leopard zawarto (niebrany dotychczas pod
Modernizacja uwagę) zapis dotyczący kar za nieterminową
czołgów realizację umowy. Nie zabrakło także inweLeopard 2A4 stycji w dziedzinie trenażerów i symulatorów
– podpisano umowę na dostawę oraz doposado wersji 2PL żenie systemów szkolno-treningowych do
broni strzeleckiej Śnieżnik. Dzięki umowie
z Zakładami Mechanicznymi Tarnów żołnierze otrzymają
w ciągu dwóch lat także 200 nowoczesnych granatników rewolwerowych typu RGP-40 kalibru 40 mm.

MINISTER W JEDNOSTKACH
WOJSKOWYCH
Szef MON Antoni Macierewicz wielokrotnie podkreślał
swoje uznanie dla polskich żołnierzy. W ciągu minionych trzech miesięcy wielokrotnie spotykał się z żołnierzami. Uczestniczył m.in. w promocji na pierwszy stopień
oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie, w przysiędze wojskowej żołnierzy ochotników z jednostek podległych Dowództwu Garnizonu
Warszawa we Wrocławiu. Obserwował ćwiczenia Wojsk
Specjalnych w Żaganiu, ćwiczenia Kompanii Obrony
Terytorialnej w Siedlcach czy zajęcia szkoleniowe związków strzeleckich, organizacji proobronnych i uczniów
klas mundurowych na poligonie 1 Brygady Pancernej
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w Wesołej. Dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia odwiedził też żołnierzy pełniących służbę
w Afganistanie.
Osobiste zainteresowanie ministra Antoniego Macierewicza służbą żołnierzy jest widoczne właśnie w tak
wyjątkowych chwilach, jak święta Bożego Narodzenia.
Mając na uwadze wyjątkowość służby w tym szczególnym okresie roku, szef resortu odwiedził w drugi dzień
świąt żołnierzy pełniących służbę w Centrum Operacyjnym. Wizyta miała charakter okolicznościowy. Podobny
cel miała wizyta, którą sekretarz stanu w MON Bartosz
Kownacki złożył 1 stycznia br. w Sztabie Generalnym WP.
Oprócz złożenia życzeń była to okazja do wysłuchania
meldunków o przebiegu służby.

NOWY RODZAJ SIŁ ZBROJNYCH
Jednym z priorytetowych celów kierownictwa resortu
obrony narodowej jest tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Obecnie trwają prace nad koncepcją
stworzenia i funkcjonowania tej formacji. Wojska Obrony
Terytorialnej mają stanowić nowy, piąty rodzaj sił zbrojnych, który jako integralna część polskiej armii
Trwają prace będzie wspierać wojsko na poziomie lokalnym.
nad koncepcją Zakłada się, że jeszcze w 2016 roku na północnym wschodzie kraju mają powstać trzy
stworzenia brygady obrony terytorialnej, a docelowo
i funkcjonowania w każdym powiecie – kompania. Kluczową rolę
w formacji będą odgrywać paramilitarne orgaWojsk Obrony nizacje
proobronne. Ćwiczenia tych organizaTerytorialnej Kraju cji we współpracy z wojskiem już się odbywają
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– co miesiąc na terenie różnych jednostek w całym kraju.
Już pod koniec marca zostaną przeprowadzone wspólne
ćwiczenia polskich organizacji proobronnych z przedstawicielami Gwardii Narodowej stanu Illinois z USA.

AKTYWNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA
I KONSULTACJE
PRZED SZCZYTEM NATO
Kierownictwo resortu od dnia przejęcia obowiązków rozpoczęło aktywną działalność na płaszczyźnie międzynarodowej. Konflikt zbrojny na Ukrainie wymaga budowania
i zacieśniania sojuszniczych więzów, tworzenia stałej
obecności wojsk NATO w Europie Środkowej i Wschodniej oraz rozbudowy sojuszniczej infrastruktury w Polsce, ale także intensyfikacji wielonarodowych ćwiczeń
na terytorium RP. Zintensyfikowana została współpraca
z Litwą i Ukrainą, co zaowocowało inauguracją funkcjonowania Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Przy tej
okazji odbyło się spotkanie ministrów obrony narodowej:
Polski – Antoniego Macierewicza, Litwy – Juozasa Olekasa
i Ukrainy – gen. armii Stepana Połtoraka.
Zacieśnieniu współpracy wojskowej były poświęcone
dotychczasowe spotkania szefa MON i jego zastępców. Kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego były
poruszane przez kierownictwo resortu obrony m.in.
w ramach polsko-brytyjskich konsultacji ministrów obrony
oraz spraw zagranicznych w formule tzw. Kwadrygi
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z udziałem Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego, Michaela Fallona i Philipa Hammonda czy też
podczas dwustronnego spotkania ministra Antoniego
Macierewicza w Brukseli z sekretarzem obrony USA
Ashtonem Carterem. Szef MON złożył także wizyty
w Paryżu i Berlinie, gdzie spotkał się z ministrami obrony:
Francji – Jean-Yves Le Drianem oraz Republiki Federalnej Niemiec – Ursulą von der Leyen. Uczestniczył także
w spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej,
które odbyło się w Amsterdamie. W trakcie spotkania minister Antonii Macierewicz odbył rozmowy z sekretarzem
generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a także z ministrami obrony: Szwecji – Peterem Hultqvistem, Belgii
– Stevenem Vandeputem i Łotwy Raimondsem Bergmanisem. Minister Antoni Macierewicz przyjął również wizyty
zagranicznych gości: ministra obrony Słowacji Martina
Glváča oraz asystentkę sekretarza stanu USA ds. Europy
Victorię Nuland.

Kierownictwo
resortu
rozpoczęło
aktywną
działalność
na płaszczyźnie
międzynarodowej
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BAZY MATERIAŁOWE I STAŁA
OBECNOŚĆ ŻOŁNIERZY NATO
I USA NA TERENIE POLSKI
Podczas ostatniego spotkania ministrów obrony państw
NATO w Brukseli (10–11 lutego 2016 roku) uczestniczący
w nim szefowie resortów obrony narodowej przyjęli
decyzję kierunkową dotyczącą wysuniętej obecności
wojskowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozpocznie się teraz etap prac sztabów wojskowych, ale decyzja co do trwałej obecności NATO na wschodniej flance
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została podjęta. Cel jest jeden: by na terenie Polski,
zarówno w wymiarze ćwiczeń, jak i w wymiarze bojowej
gotowości, były stale, nieustannie rotujące się, być może
czasem ćwiczące, wojska, zarówno NATO, jak i Stanów
Zjednoczonych. I to jest kierunek, w jakim prace będą
szły w najbliższym czasie.
Na wschodniej flance stale będą stacjonowały wojska
NATO i amerykańskie, będą magazyny z zaopatrzeniem
dla tych wojsk i będą żołnierze, w tym także ci zdolni do
natychmiastowej realizacji misji bojowej, bo to jest celem
jasno sformułowanym. One mają odstraszać ewentualnego przeciwnika od próby podjęcia nawet najmniejszego naruszenia granicy któregokolwiek z państw
NATO. Choćby najmniejsze naruszenie granicy któregokolwiek z państw NATO będzie powodowało ripostę.
Opracowywano dokument, który będzie miał przełomowe znaczenie w dziejach NATO. Był przygotowywany
przez ponad rok, po długich, twardych i trudnych dyskusjach. Dla Polaków będzie to oznaczać bezpieczeństwo,
spokój i możliwość dalszego rozwoju. USA ma przeznaczyć na ten cel dodatkowo 3,4 mld dolarów.

POWOŁANIE KOMISJI BADANIA
WYPADKÓW LOTNICZYCH
LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO
4 lutego br. szef MON Antoni Macierewicz podpisał
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
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Państwowego. Podpisanie dokumentu odbyło się
w obecności przedstawicieli rodzin ofiar katastrofy
smoleńskiej. Jednocześnie szef MON podpisał decyzję o powołaniu podkomisji ds. wyjaśnienia przyczyn
katastrofy smoleńskiej. W skład podkomisji, pod przewodnictwem dr. inż. Wacława Berczyńskiego, wchodzi
19 ekspertów z różnych dziedzin.
Audyt dokonany w służbach specjalnych,
Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego oraz innych instytucjach ministerstwa ujawnił: fałszowanie dokumentacji, ukrywanie kluczowych
danych, a przede wszystkim prowadzoną
od dnia katastrofy smoleńskiej świadomą
politykę informacyjną Polski zgodną z interesem rosyjskim. Udokumentowano niszczenie np. dziennika działania dyżurnych
służb operacyjnych z  
10 kwietnia 2010
roku. Protokół sporządzono na polecenie
szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego
w lutym 2012 roku. Zniszczony dziennik
działania DSO SZ RP obejmował dzień 10
kwietnia 2010 roku. Ukrywano dowody, np.
odczyt tzw. polskiej czarnej skrzynki, znajdującej się na pokładzie Tu-154M. Oznacza
to, że komisja Millera ukryła pełen zapis przebiegu lotu
Tu-154 do momentu katastrofy. Zostały ukryte podstawowe fakty, które zasadniczo zmieniają ogląd wydarzeń,
m.in. meldunki instytucji państwowych pokazujące przygotowanie przez służby specjalne operacji mającej uniemożliwić dojście do prawdy. Komisja Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Państwowego cały czas była
w posiadaniu tych dokumentów.

Zostały
ukryte
podstawowe
fakty, które
zasadniczo
zmieniają
ogląd
wydarzeń,
m.in.
meldunki
instytucji
państwowych
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MINISTER MACIEREWICZ
NA ĆWICZENIACH
„PANTHER ASSURANCE”
16 stycznia 2016 roku minister Antoni Macierewicz
i ambasador USA w Polsce Paul W. Jones odwiedzili polskich i amerykańskich żołnierzy ćwiczących w ramach
treningu pod kryptonimem „Panther Assurance” na
terenie 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
w Skwierzynie. Goście obserwowali zajęcia, w czasie których żołnierze wykazali się skutecznością i precyzją działania, używając zarówno rakiet Patriot, jak i polskiego
sprzętu. To dobry prognostyk w razie ewentualnego
zagrożenia. Długofalowym celem naszych zamierzeń w tej
sprawie jest zapewnienie trwałego stacjonowania na terenie Polski sił NATO i USA oraz uzyskanie skutecznej obrony
przeciwlotniczej. Być może będzie to system Patriot. W tej
sprawie toczą się rozmowy ze stroną amerykańską.

PRZYWRÓCENIE TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
Kierownictwo resortu przywiązuje dużą wagę do przywrócenia znaczenia wychowaniu patriotycznemu
i nowego, szerszego niż dotychczas, spojrzenia na tradycje niepodległościowe narodu polskiego.
Minister Antoni Macierewicz podjął decyzję o udziale
wojskowej asysty honorowej w uroczystościach upa-
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miętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Minister,
wiceministrowie i przedstawiciele MON z dumą uczestniczą w uroczystościach, obchodach i ceremoniach o charakterze zarówno państwowym, jak i stricte wojskowym.
Minister Antoni Macierewicz wziął udział m.in. w uroczystościach upamiętniających 97. rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego i 153. rocznicę powstania
styczniowego, a także w obchodach 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych w Dębowcu na Śląsku
Cieszyńskim. Obecny był również na ceremonii pogrzebowej śp. szer. Teofila Jurka, żołnierza 31 Pułku Strzelców
Kaniowskich, który poległ we wrześniu 1939 roku podczas walk w okolicach Mnichowa koło Sieradza, i do stopnia porucznika awansował ppor. Stefana Abramowicza,
żołnierza 13 Pułku Ułanów Wileńskich, za zasługi w czasie II wojny światowej, m.in. w walce o Monte Cassino.
Uczestniczył też w powitaniu 149 ukraińskich uchodźców polskiego pochodzenia, którzy przylecieli z rejonów
Mariupola i Donbasu na Ukrainie.
Elementem szacunku dla wspólnej przeszłości, historii
i dorobku wojskowych pokoleń jest priorytetowe podejście kierownictwa MON do trwającej na terenie warszawskiej Cytadeli budowy nowej siedziby Muzeum Wojska
Polskiego, obok którego powstaje także Muzeum Historii Polski.
22 lutego br. minister Antoni Macierewicz podpisał decyzję o obchodach w tym roku Święta Żołnierzy Wyklętych. Decyzja obejmuje m.in. uroczystą galę 29 lutego
w Teatrze Polskim z udziałem kombatantów oraz uroczystości związane z Apelem Pamięci 1 marca br. Ponadto
zgodnie z podjętą decyzją ministra wprowadzono jednolity mundur dla Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych, prototyp zaprezentowano w Muzeum Wojska Polskiego na
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uroczystej konferencji prasowej z udziałem weteranów
walk o niepodległą Polskę.

WNIOSEK O POŚMIERTNY
AWANS GENERALSKI
DLA PŁK. RYSZARDA
KUKLIŃSKIEGO
Minister Antoni Macierewicz wystąpił do prezydenta
Andrzeja Dudy z wnioskiem o pośmiertny awans generalski dla Ryszarda Kuklińskiego. – Myślę, że to jest ważne
dla olbrzymiej części Polaków i Wojska Polskiego. Musi być
jasne, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą, kto podejmował
decyzje godne nagrody, a kto godne nagany. Pan pułkownik, a rychło generał, podjął heroiczną decyzję, by ratować
własną ojczyznę od komunistycznej zagłady – uzasadniał
ten wniosek szef resortu.

KONCERT „O ŻOŁNIERZACH
WYKLĘTYCH OPOWIEŚĆ…”
29 lutego 2016 roku o godz. 18.00 w Teatrze Polskim
(Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2) odbędzie się uroczysty koncert pt. „O Żołnierzach Wyklętych opowieść…”,
którego organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Etiuda muzyczno-poetycka ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych. Wykonawcami będą: Jerzy
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Zelnik – wybitny polski aktor, znany z mistrzowskich
interpretacji poezji, Leszek Paweł Czajkowski – poeta,
kompozytor i piosenkarz, Paweł Piekarczyk – piosenkarz
oraz artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.

Antoni Macierewicz
zdecydował
o wprowadzeniu
mundurów
honorowych dla
żołnierzy wyklętych

W spektaklu zostaną wykorzystane fragmenty pamiętnika kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, które będą
stanowić kanwę narracyjną. W programie znajdą się
także oryginalne piosenki, których autorami są Żołnierze Niezłomni, oraz utwory napisane do muzyki znanych polskich piosenek i pieśni patriotycznych. Ponadto
zostaną zaprezentowane utwory poetyckie w interpretacji Jerzego Zelnika, w tym wiersze Zbigniewa Herberta.
Etiudę zakończy współczesny utwór, napisany w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym pt. „Podziemna armia
powraca”, w wykonaniu Leszka Czajkowskiego i Pawła
Piekarczyka. Uzupełnieniem widowiska będzie prezentacja multimedialna, w której zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz Archiwum Akt Nowych.

WSPÓŁPRACA Z SEJMOWĄ
I SENACKĄ KOMISJĄ OBRONY
NARODOWEJ ORAZ KOMISJĄ
DS. SŁUŻB SPECJALNYCH
Ważną rolę w realizacji planów w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa odgrywa współpraca resortu obrony
narodowej z sejmową i senacką komisją obrony oraz komi-
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sją ds. służb specjalnych. Efektem tego są liczne kontakty
i udział przedstawicieli resortu w posiedzeniach tych ciał. To
dzięki współpracy i otwartości opracowano m.in. poselski
projekt nowelizacji ustawy znoszący 12-letnie ograniczenie
dla służby wojskowej szeregowych zawodowych. Ponadto
przedstawiciele parlamentu są na bieżąco informowani
o postępach w pracach nad stworzeniem systemu obrony
terytorialnej i planach modernizacji technicznej, w tym
tak istotnych programów, jak „Wisła” czy programy śmigłowcowe. Parlamentarzyści zajęli się także m.in. przygotowaniami do tegorocznego szczytu NATO, kwestią zmian
w korpusie wychowawczym oraz sytuacją materialną pracowników wojska.

PROGRAM ŚMIGŁOWCOWY
Resort obrony narodowej rozważa pozyskanie śmigłowców wielozadaniowych i wsparcia bojowego od firm,
które posiadają swoje zakłady na terenie Polski. W tym
celu prowadzone są rozmowy z dwiema firmami, które
startowały w przetargu – Świdnikiem i Mielcem.

WOJSKOWE ARCHIWA
– LEPIEJ DOSTĘPNE
W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad
odtajnieniem i przekazaniem akt ze zbioru zastrzeżonego Centralnego Archiwum Wojskowego do
Instytutu Pamięci Narodowej. Celem przekazania
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dokumentów jest umożliwienie badaczom
i historykom przekazywania prawdy o najnowszej historii Polski.

Kierownictwo resortu obrony dąży także do
lepszej dostępności Centralnego Archiwum Wojskowego, tak aby jak najszybciej
stało się ono ośrodkiem prac naukowych
równie otwartym i przyjaznym badaczom,
jak inne placówki archiwalne w Polsce.
W tym celu zostały podjęte pierwsze decyzje, m.in. o powołaniu przez ministra obrony
narodowej na szefa CAW dr. hab. Sławomira
Cenckiewicza, pełnym zinwentaryzowaniu
zbiorów pozostających w dyspozycji CAW
i całej wojskowej sieci archiwalnej oraz o informatyzacji
zasobu. Ponadto zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia na potrzeby tymczasowej czytelni udostępniania akt
w Rembertowie, jak również zmieniono zasady dotyczące
fotografowania materiałów zamawianych w czytelni CAW,
ilości udostępnianych jednostek i zasad udostępniania akt
personalnych żołnierzy LWP.

POLITYKA INFORMACYJNA MON
Od pierwszych dni kierownictwo resortu prowadzi jasną
i otwartą politykę informacyjną. Jej celem jest wyjaśnianie ogółowi opinii publicznej działań podejmowanych
przez ministra obrony narodowej oraz kadrę kierowniczą. Wyrazem tego jest duża aktywność i stała obecność
w mediach. Zarówno minister Antoni Macierewicz, jak
i wiceministrowie oraz rzecznik prasowy uczestniczą
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w programach telewizyjnych i radiowych. Wśród programów i audycji, które odbyły się z udziałem przedstawicieli
resortu, należy wspomnieć te emitowane w telewizjach
Trwam, TV Republika, TVP Info czy Polsat News; rozgłośniach Polskiego Radia, Radia Maryja, a także materiały
umieszczane na portalach internetowych, takich jak
polska-zbrojna.pl, Defence24, wPolityce.pl czy Niezależna.pl.

ZMIANY PERSONALNE W MON
I SIŁACH ZBROJNYCH RP
Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz konsekwentnie realizuje politykę kadrową. Jedną z pierwszych
decyzji personalnych było odwołanie ze stanowiska
rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej oraz
dyrektora Biura ds. Organizacji Proobronnych gen. dyw.
w st. spocz. Bogusława Packa, a także odwołanie przez
prezesa Rady Ministrów szefów wojskowych służb specjalnych – szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen.
bryg. Piotra Pytla i szefa Służby Wywiadu Wojskowego
gen. bryg. Radosława Kujawy.
Minister obrony narodowej odwołał również pełnomocnika ds. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO
płk. Krzysztofa Duszę.
Odwołany został również dotychczasowy komendant
główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Piotr Nidecki.
Minister Antoni Macierewicz odwołał także dotychczasową radę nadzorczą i zarząd Agencji Mienia Wojskowego i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
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