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Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z pismem skierowanym przez pana Zdzisława Matusewicza, burmistrza miasta Trzebiatów, 

jak również w związku z ukazującymi się informacjami prasowymi dotyczącymi zamiaru likwidacji 

3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego w Trzebiatowie w województwie za-
chodniopomorskim, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia tej 
jednostki w Trzebiatowie. 

Z przekazanych informacji wynika, że pan burmistrz przy okazji osobistej rozmowy z Panem Ministrem 
przekazał komplet informacji i dokumentów przemawiających za pozostawieniem 3 Batalionu Zmechanizo-
wanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie. Zdaniem pana burmistrza w trakcie spotkania Pan Minister 
zadeklarował, że „jest otwarty na ewentualną zmianę decyzji” oraz że to spotkanie może być potraktowane 
jako rozpoczęcie konsultacji społecznych nad zamiarami MON dotyczącymi 3 Batalionu Zmechanizowanego 
Legii Akademickiej w Trzebiatowie. 

Według uzyskanych informacji do dnia dzisiejszego burmistrz Trzebiatowa nie otrzymał odpowiedzi na 

pozostawiony u Pana Ministra list. W społeczności lokalnej i regionalnej ten problem nabrzmiewa, o czym 
świadczą liczne publikacje w mass mediach. 

Panie Ministrze, historia Wojska Polskiego niezmiennie wpisana jest w rozwój gminy Trzebiatów. Gdy w 

latach 1999–2000 likwidacji uległ 78 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej stacjonujący w Mrzeżynie oraz 
dwa garnizony (Rogowo i Jaromin), w bardzo krótkim czasie decyzja ta dała o sobie znać w postaci zuboże-
nia całej społeczności gminy i powiatu gryfickiego. 

Warto również wspomnieć o wypracowanym przez ostatnich kilkanaście lat modelu współpracy pomiędzy 

wojskiem, samorządem lokalnym a mieszkańcami. Mieszkańcy, przede wszystkim młodzież, czynnie anga-
żują się w organizację wszystkich uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Ponadto w jednej z trzebiatow-
skich szkół średnich została utworzona klasa o profilu wojskowym, która współpracuje z 3 Batalionem Zme-
chanizowanym Legii Akademickiej, zaś w okolicy powstało wiele historycznych grup rekonstrukcyjnych. 
Trudno o lepszą i bardziej praktyczną naukę patriotyzmu. 

Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie argumentów przedstawionych 

Ministerstwu Obrony Narodowej i Sztabowi Generalnemu WP na przełomie 2013 i 2014 r., przemawiających 
za pozostawieniem  3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego w Trzebiatowie. 
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