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DOMINIK SMYRGAŁA NOWYM WICESZEFEM MON
Dr Dominik Smyrgała został podsekretarzem stanu w MON – poinformował w piątek resort. Nowy
wiceminister będzie odpowiadał za naukę i szkolnictwo wyższe, które do niedawna podlegały prof.
Wojciechowi Fałkowskiemu.
Do tej pory Smyrgała był szefem Gabinetu Politycznego ministra Antoniego Macierewicza. Stanowisko
to objął w sierpniu. Razem z dr. hab. Sławomirem Cenckiewiczem napisał raport "Tomasz Piątek i jego
kłamstwa", który był odpowiedzią na książkę publicysty "Gazety Wyborczej" pt. "Macierewicz i jego
tajemnice". Redaguje też ministerialny "Kwartalnik Bellona".
Czytaj więcej: Wojciech Fałkowski nie jest już wiceszefem MON
Smyrgała do resortu przeszedł w grudniu 2015 r., tuż po zmianie rządu. Najpierw był doradcą
ministra, następnie pracował jako główny analityk w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON. Często
towarzyszył wiceministrowi Tomaszowi Szatkowskiemu, który odpowiada za współpracę
międzynarodową.
Od 2005 r. Smyrgała jest związany z Collegium Civitas, ostatnio jako adiunkt w Instytucie Stosunków
Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju (od marca 2017 r. na urlopie bezpłatnym). W 2010 r.
obronił rozprawę doktorską pt. "Dyplomacja naftowa wybranych państw Ameryki Łacińskiej na
początku XXI wieku" w Instytucie Studiów Politycznych PAN (w tej instytucji był zastępcą dyrektora w
latach 2012-13). Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego, studiował także w Instytucie Filologii Słowiańskiej UW oraz na Akademii
Dyplomatycznej MSZ. Współpracuje z Universidad Autonoma de Barcelona, gościnnie wykłada na
Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
Przez dwa lata do kwietnia 2017 r. był członkiem zarządu Fundacji FIBRE (Fundacja Inicjatyw
Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia). W latach 2011-12 był wiceprezesem Instytutu Jagiellońskiego.
Pracę w administracji publicznej rozpoczął w październiku 2002 r. w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, gdzie zajmował kolejne stanowiska m.in. w konsulacie generalnym w Chicago,
ambasadzie w Caracas oraz w departamentach promocji i polityki wschodniej. W 2006 r. przez kilka
miesięcy był specjalistą w Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta, w 2007 r. również
przez kilka miesięcy pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (został zatrudniony, gdy szefem
SKW był Macierewicz, zakończył pracę niedługo po odejściu obecnego szefa MON), zaś w 2009 r.
krótko pracował jako specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w Instytucie Pamięci Narodowej.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, stosunków
międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, na Bałkanach i obszarze dawnego ZSRR oraz historii służb
specjalnych. Laureat wyróżnienia Finansista Roku 2014. Ma 39 lat.
Zobacz także: SKANER Defence24. Smyrgała: Ćwiczenie Zapad-17 może sprowokować kryzys

dyplomatyczny

