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Praca parlamentarna 

Jest  członkiem  Komisji  Łączności  Polaków  za  granicą  oraz  Komisji  Obrony 
Narodowej. Jest także przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym NATO. 

Poseł Macierewicz w ciągu ostatniego roku wystąpił na posiedzeniach Sejmu RP 
35  razy.  Głos  zabrał  między innymi  w sprawie  bezpieczeństwa energetycznego 
Polski,  podczas  informacji  Ministra  Spraw  Zagranicznych  o  zadaniach  polskiej 
polityki  zagranicznej  w 2009r.,  w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w sprawie poselskiego projektu 
ustawy  o  przywróceniu  dnia  wolnego  w  Święto  Trzech  Króli  (którego  jest 
sprawozdawcą z ramienia PiS), w sprawach związanych z członkostwem Polski w 
Unii Europejskiej. 

W  czasie  ostatniego  roku  Poseł  Macierewicz  składał  interpelacje,  pytania  w 
sprawach bieżących oraz wygłaszał oświadczenia. 
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W  ramach  pracy  parlamentarnej  brał  udział  w  seminarium  młodzieży  polskiej, 
ukraińskiej  na  Ukrainie,  w  Zgromadzeniu  Parlamentarnym  NATO  w  Walencji  i 
Edynburgu.  Uczestniczył  w  zorganizowanej  przez  Klub  PiS  w  Szczecinie 
konferencji  poświęconej ratowaniu niszczonych Stoczni polskich. Jest inicjatorem 
powołania  Obywatelskiej  Komisji  Śledczej,  której  celem  będzie  wyjaśnienie  jak 
doszło do rozprzedania majątku narodowego. Aktywnie wspiera działania Polonii w 
Niemczech  w  walce  o  odzyskanie  oficjalnego  statusu  mniejszości  narodowej, 
odebranej Polakom dekretem Hermana Goeringa. 

Jako  były  Przewodniczący  Komisji  Weryfikacyjnej  i  autor  Raportu  z  Weryfikacji 
Wojskowych  Służb  Informacyjnych  Antoni  Macierewicz  jest  szczególnie  ostro 
atakowany przez  środowisko  postkomunistyczne i  Platformę Obywatelską,  m.in. 
współpracownicy  i  funkcjonariusze  WSI  pozywają  Posła  Macierewicza  za 
domniemane naruszenie dóbr osobistych agentów umieszczonych w Raporcie. Do 
tej pory wygrał wszystkie takie procesy, jest ich blisko 20. Ostatnio wygrał też przed 
Sądem Najwyższym proces toczący się od 2005r. z wydawcą „Gazety Wyborczej” 
Adamem Michnikiem. 

Z  inicjatywy  Posła  Macierewicza  II  Kongres  Prawa  i  Sprawiedliwości  przyjął 
uchwałę  o  konieczności  stworzenia  szerokiego  frontu  środowisk  patriotycznych 
dążących  do  budowy  „IV  Rzeczpospolitej  jako  państwa  solidarnego  i 
niepodległego,  tworzącego  ład  społeczny  wsparty  na  zasadach Katolickiej 
Nauki Społecznej”. 

W imieniu 62 Posłów na Sejm RP złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o 
stwierdzenie  niezgodności  Traktatu  Lizbońskiego z  Konstytucją  Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Poseł  Macierewicz  był  jednym  z  niewielu  polityków,  którzy  w  mediach  ostro 
protestowali  przeciwko  umniejszaniu  zbrodni  ludobójstwa  popełnionej  przez 
okupanta sowieckiego na polskich żołnierzach w Katyniu i doprowadził do przyjęcia 
przez  Sejm  RP  uchwały  stwierdzającej,  iż  zbrodnia  katyńska  miała  charakter 
ludobójstwa. 

11  grudnia  br.  poprowadził  konferencję  organizowaną  wspólnie  z  Anną 
Walentynowicz  „Polska  po  XX  latach  1989  –  2009”  oraz  wygłosił  wykład  pt. 
„Współczesne źródła demokracji kierowanej”, który jest dostępny na stronie www 
Posła Macierewicza. 
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Okręg Posła Macierewicza 

Dyżury poselskie w Piotrkowie Trybunalskim są w każdy poniedziałek. W ubiegłym 
roku Poseł Macierewicz dyżurował w Piotrkowie blisko 50 razy. Poza tym brał udział 
w uroczystościach m.in. w Święto 3-go Maja, był przy nadaniu rondu u zbiegu ulic 
Sulejowskiej, Wyzwolenia i Różanej w Piotrkowie imienia Rotmistrza Pileckiego, na 
koncercie patriotycznym organizowanym przez młodzież Piotrkowa, na uroczystej 
inauguracji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej, 
na uroczystościach upamiętniających 17 września 1939r. i wielu innych (spotkania 
z Posłem odbyły się w wielu gminach okręgu nr 10). 

Poseł  Macierewicz  w  ciągu  ostatniego  roku  podjął  i  zakończył  z  pozytywnym 
skutkiem  blisko  100  interwencji  poselskich  m.in.  w  sprawach  związanych  z 
nieprawidłowościami  wymiaru  sprawiedliwości,  rozgrabianiem  majątku 
narodowego, problemów spółdzielców, błędnych decyzji urzędników miejskich oraz 
spraw kombatanckich.  Zdecydowana większość interwencji  około 80% dotyczyło 
samego okręgu nr 10. Interweniował głównie u Ministra Sprawiedliwości, u Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, u Ministra Obrony Narodowej, u Ministra Gospodarki, 
Ministra Skarbu Państwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Z  poparciem  mieszkańców  Piotrkowa  Trybunalskiego  udało  się  Posłowi 
Macierewiczowi  skutecznie  złożyć  w  Trybunale  Konstytucyjnym  wniosek  o 
stwierdzenie  niezgodności  Traktatu  Lizbońskiego z  Konstytucją  Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Pomimo  wielu  trudności,  ale  dzięki  wsparciu  Piotrkowian,  a  przede  wszystkim 
Kombatantów  Konspiracyjnego  Wojska  Polskiego  udało  się  doprowadzić  do 
awansowania  Stanisława  Sojczyńskiego  ps.  „Warszyc”,  Bohatera  walki  o 
niepodległość  Polski  po  1945r.  do  stopnia  generała  brygady.  11  listopada  br. 
Prezydent RP Lech Kaczyński nadał stopień generała brygady kpt. Stanisławowi 
Sojczyńskiemu. 

Poseł Macierewicz skutecznie interweniował o ułaskawienie niesłusznie skazanych. 
Złożył wniosek o awansowanie pośmiertne Plutonowego Stefana Karaszewskiego 
jednego z bohaterskich Obrońców Piotrkowa Trybunalskiego. 
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Z  inicjatywy  Posła  Macierewicza  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zaczęto  obchodzić 
rocznicę 17 września 1939 -agresji sowieckiej na Polskę. Ostatnio 13 grudnia br. 
Poseł  Antoni  Macierewicz wraz z piotrkowską Solidarnością zorganizował wielką 
konferencję poświęconą narzuceniu Polsce Stanu Wojennego.  Powołał  do życia 
Klub dyskusyjny w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wspierał  ludność  poszkodowaną  w  wyniku  trąby  powietrznej,  w  okolicach 
Piotrkowa Trybunalskiego, a latem 2009r. skontrolował gminy, miasta i powiaty w 
okręgu  nr  10  czy  są  przygotowane  na  wypadek  wystąpienia  klęski  żywiołowej. 
Wyniki kontroli prezentował na konferencji prasowej w lipcu br. 

W Biurze poselskim w Piotrkowie Trybunalskim w każdą środę przyjmuje prawnik, 
który udziela porad prawnych wszystkim potrzebującym. 

Poseł  Macierewicz  pod  koniec  bieżącego  roku  rozpoczął  organizowanie 
cyklicznych spotkań z mieszkańcami okręgu, aby móc porozmawiać z Państwem o 
problemach,  a  także  o  bieżącej  sytuacji  politycznej  w  naszej  Ojczyźnie.  Takie 
spotkanie odbyło się już w Radomsku. 

We współpracy z portalem trybunalscy.pl  Poseł  Antoni  Macierewicz jest aktywny 
poprzez internet w sprawach piotrkowskich. Szczególną popularnością cieszył się 
„Wywiad  Rzeka”  z  Posłem  Macierewiczem,  wielogodzinna  rozmowa 
przeprowadzona  z  piotrkowskimi  internautami.  Zachęcamy  także  do  odwiedzin 
wciąż aktualizowanej strony Posła: www.antonimacierewicz.pl 
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Poseł Macierewicz podjął wiele interwencji ważnych dla Ziemi Piotrkowskiej, m.in.: 

1. Interweniował  u  Ministra  Obrony Narodowej  Bogdana Klicha w związku z 
nieprzysłaniem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na duże uroczystości 
upamiętniające walki Września 1939r. na Borowskich Górach. 

2. Interweniował  u  Ministra  Infrastruktury  Cezarego  Grabarczyka  w  sprawie 
planowanej  drogi  tranzytowej,  która  miała  przebiegać  przez  Piotrków 
Trybunalski.

3. Interweniował  u  Ministra  Sprawiedliwości  Krzysztofa  Kwiatkowskiego  w 
sprawie Zakładów ZSP Niewiadów SA. 

4. Interweniował  w  sprawie  Piotrkowian  mieszkających  w  bloku  przy  ulicy 
Belzackiej 66, w związku z planowanym zlikwidowaniem skweru na potrzeby 
parkingu.

5. Interweniował  u  Prezydenta  Skierniewic  Leszka  Trębskiego  w  sprawie 
usunięcia  pomnika  u  zbiegu  ulic  Rawskiej  i  Mszczonowskiej, 
upamiętniającego polskich patriotów rozstrzelanych przez Niemców w czasie 
II Wojny Światowej.

6. Interweniował u Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Rafała Zagozdan w 
związku  z  postulatem  Środowisk  Żołnierzy  Września  1939r.  dotyczącego 
upamiętnienia walk o Tomaszów Mazowiecki z kampanii 1939r. 

7. Interweniował  u  Minister  Zdrowia  w  sprawie  likwidowanego  Szpitala 
Dziecięcego im. Korczaka w Łodzi. 

8. Interweniował  w  Okręgowej  Prokuraturze  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w 
sprawie niewyjaśnionych przestępstw w sulejowskim Domu Dziecka. 

9. Interweniował  u  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  na  rzecz 
utrzymania  zabytkowego  charakteru  obiektów  użyteczności  publicznej  w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

10.Wsparł  działania  Aptekarzy  na  rzecz  wprowadzenia  kontrolowanych  cen 
leków. 

11. Interweniuje  u  Ministra  Obrony  Narodowej  Bogdana  Klicha  w  sprawie 
planowanej likwidacji WKU w Piotrkowie Trybunalskim. 

12. Interweniuje  u  Rektora  Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  prof.  Roberta 
Górskiego  oraz  Prezydenta  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  Krzysztofa 
Chojniaka  w  związku  z  planami  likwidacji  Zamiejscowego  Ośrodka 
Dydaktycznego UM w Piotrkowie Trybunalskim. 

13. Interweniuje  w  Ministerstwie  Sprawiedliwości  w  sprawie  zaniechań 
prowadzonych przez organy ścigania w Radomsku. 

14. Interweniował u Łódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydent Miasta 
Radomska  Anny  Milczanowskiej  w  sprawie  mogił  rozstrzelanych  przez 
hitlerowców i komunistów na terenie Muzeum Regionalnego w Radomsku. 

15. Interweniuje w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie naruszeń w gminie 
Kleszczów. 

16. Interweniuje  na  prośbę  Komitetu  Mieszkańców  Sulejowa  u  Burmistrza 
Sulejowa w związku z drogą, którą należy zmodernizować. 
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