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Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niewiele ponad miesiąc temu przyjmowaliśmy w Elblągu dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północ-

Wschód NATO. Uczestniczyłem w tej uroczystości ważnej dla Elbląga i ważnej dla bezpieczeństwa Polski. 

Była ona sygnałem, że realizowane przez wiele rządów Rzeczypospolitej starania o zwiększenie bezpieczeń-

stwa tzw. flanki wschodniej wchodzą w fazę realizacji. 

Wystąpienia dowódców 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, jak i tworzonej dywizji NATO wska-

zywały, że sztaby obu jednostek będą ze sobą współpracowały i że ulokowanie obu sztabów w Elblągu jest 

przemyślanym projektem wojskowym, podobnym do realizowanych np. w Szczecinie czy w Krakowie, gdzie 

sztaby polski i natowski ze sobą współgrają. 

Wysokie znaczenie wojskowe regionu elbląskiego, leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie granicy rosyj-

skiej, pośrednio potwierdza ostatnia decyzja rządu RP o tym, że budowa kanału przez mierzeję ma znaczenie 

militarne. W Elblągu ta świadomość jest bardzo wysoka. Mamy też świadomość, jakie rodzi to zagrożenia, 

ale elblążanie, samorząd elbląski, jak i politycy z tym miastem związani praktycznie od zawsze ten fakt ak-

ceptują. Elbląg jest po prostu przyjazny obecności wojska. Udowodnił to niejednokrotnie. Przypomnę, że 

dywizja stacjonuje w Elblągu od 1949 r., a w 1998 r., spośród argumentów, które zdecydowały o pozosta-

wieniu dywizji w Elblągu, a nie w Olsztynie, zadecydował właśnie ten o przyjaznym dla wojska klimacie 

i wsparciu, jakie wojsko otrzymywało od lokalnego samorządu. 

Dzisiaj docierają do mnie informacje, że rozważana jest decyzja o przeniesieniu sztabu 16 PDZ z Elbląga 

do innej miejscowości. Już wskazywane są Białobrzegi jako miejsce, gdzie ów sztab ma zostać zlokalizowa-

ny, a to oznacza, że plany te są już bardzo konkretne. 

Muszę poinformować, że nie ma w Elblągu akceptacji dla pomysłu wyprowadzenia sztabu 16 PDZ. Ja też 

tego nie akceptuję. Tym bardziej że wobec faktów przytoczonych na wstępie można stwierdzić, że takie po-

mysły rodzą się ad hoc, bez głębokich analiz. Mamy też prawo mieć obawy, że po wyprowadzeniu sztabu 

nastąpią dalsze ruchy ograniczające wojskową rangę Elbląga. 

Gdyby ulokowanie sztabu NATO w Elblągu miało skutkować wyprowadzeniem 16 PDZ, to uznalibyśmy 

to za karę dla miasta za kilkudziesięcioletnie sprzyjanie obecności wojska w naszym mieście. Mamy bowiem 

świadomość, że obecność sztabu NATO ma charakter tymczasowy, a sztab Wojska Polskiego w Elblągu jest 

elementem stałym, nieodłącznie kojarzonym z naszym miastem. 

1. Proszę Pana Ministra o informację, czy rzeczywiście rozważana jest koncepcja wyprowadzenia sztabu 

16 PDZ z Elbląga. 

2. Jeśli tak, to jak to możliwe, że przez dziesięciolecia obecność takiego sztabu w Elblągu miała swoje 

uzasadnienie, że jeszcze miesiąc temu dowódcy 16 dywizji i dywizji NATO byli przekonani, że będą dowo-

dzili swoimi jednostkami z Elbląga, a dzisiaj ta strategia jest już nieaktualna? 

3. Jeśli tak, to co Pan Minister powie samorządom, które wspierają przez wiele lat stacjonujące w ich ob-

rębach wojska, a dziś dowiadują się, że nie ma to żadnego znaczenia? 

4. Proszę Pana Ministra o informację, czy istnieje spójność między decyzjami o ulokowaniu sztabu dywi-

zji NATO w Elblągu, budowie kanału przez mierzeję ze względów militarnych, a więc wzmacnianiu obron-

ności regionu elbląskiego, a decyzją o wyprowadzeniu sztabu 16 PDZ z Elbląga, czyli de facto osłabieniu 

znaczenia wojskowego Elbląga i jednej z najbardziej gorących stref przygranicznych w Europie. 

Mam nadzieję, Panie Ministrze, że odpowiedź na moje pytania będzie krótka – ograniczona do informacji, 

że sztab 16 PDZ zostanie w Elblągu. Mam też nadzieję, że jeśli rozważany był wariant wyprowadzenia szta-

bu 16 PDZ z Elbląga, to przedstawione wyżej argumenty wpłyną na decyzję o pozostawieniu tegoż sztabu 

w Elblągu. 
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