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Szanowny Panie Ministrze,
z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w tym reportaży emitowanych w telewizji TVN,
wynika, że oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego Magdalena E. od 2015 roku stała się obiektem
działań represyjnych w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami służbowymi. Zadania te dotykały
między innymi spraw związanych z byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.
Sprawy te były przedmiotem obrad zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej do spraw zagrożeń
bezpieczeństwa państwa.
Pani major Magdalena E., według podawanych w mediach informacji, w roku 2013 została włączona do
zespołu, który prowadził działania sprawdzające Irinę O., tłumaczkę na język rosyjski raportu
sporządzonego przez Antoniego Macierewicza z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Od
objęcia przez Antoniego Macierewicza w 2015 roku funkcji Ministra Obrony Narodowej podjęto wobec
major Magdaleny E. szereg czynności mających na celu zdyskredytowanie jej osoby, między innymi
postępowań dyscyplinarnych czy kontrolnych, w wyniku których Pani major została zdegradowana. Sąd,

do którego Pani major zwróciła się o pomoc, uznał, że kara dyscyplinarna obniżenia stopnia jest
bezprawna. Końcowym efektem działań podejmowanych wobec Pani major było jej odejście ze służby
kontrwywiadu.
W informacjach oficjalnych przedstawianych przez MON o Pani major Magdalenie E. wyrażano się nie
tylko w sposób niepochlebny, ale wręcz posunięto się do podania informacji nieprawdziwych. I tak 1
grudnia 2017 r. ówczesna rzeczniczka MON płk Anna Pędzioł-Wójtowicz stwierdziła w swoim
oświadczeniu, że major Magdalenie E. zostały postawione zarzuty karne. Informacja ta nie jest
prawdziwa.
W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co było powodem odwołania z funkcji rzecznika MON płk Anny Pędzioł-Wójtowicz po
objęciu przez Pana Ministra funkcji Ministra Obrony Narodowej?
2. Czy Pan Minister zarządził wszczęcie jakichkolwiek postępowań dotyczących działań na
stanowisku rzecznika MON płk Anny Pędzioł-Wójtowicz, w tym postępowań
sprawdzających w zakresie przygotowań i prawdziwości podawanych przez nią w imieniu
MON oficjalnych informacji dla mediów?
3. Czy rozważa Pan Minister wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec płk Anny
Pędzioł-Wójtowicz w związku z wprowadzaniem w błąd opinii publicznej, w tym podania
nieprawdziwych informacji dotyczących Pani major Magdaleny E., czy rozważa Pan
zawiadomienie prokuratury w tej sprawie?

