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Wojskowy wymiar patriotyzmu
Ponad dwustu żołnierzy i pracowników wojska z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz
jednostek podporządkowanych zostało wyróżnionych w DGRSZ podczas apelu z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.

Dowódca Generalny, gen. broni pil. Lech Majewski uhonorował generałów i admirałów odznakami
pamiątkowymi dowództwa. Szefowi Inspektoratu SZ gen. broni Edwardowi Gruszce dowódca wręczył
Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP, gen. bryg. pil. Mirosławowi Jemielniakowi – Gwiazdę Załóg
Lotniczych. Innych żołnierzy i pracowników dowódca generalny i jego zastępca, gen. dyw. Jerzy
Michałowski, wyróżnili nadanymi przez Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej medalami Siły
Zbrojne w Służbie Ojczyzny, medalami za długoletnią służbę i za zasługi dla obronności kraju, gwiazdami
Afganistanu, tytułami honorowymi Zasłużony Żołnierz RP, wojskowymi i lotniczymi Krzyżami Zasługi oraz
odznakami honorowymi rodzajów sił zbrojnych.
Gen. Majewski przypomniał, że z okazji święta upamiętniającego odrodzenie polskiej państwowości
wracamy myślami do lat 1918-1920, gdy wszyscy Polacy ramię w ramię służyli ojczyźnie, nie bacząc na
sympatie polityczne i pochodzenie czy trudności logistyczne, wynikające z odbudowy zniszczonego wojną
kraju. „W walkach o kształt granic Rzeczpospolitej udział wzięli żołnierze piechoty, kawalerii, lotnicy i
marynarze, służący wcześniej w wojskach trzech państw zaborczych. Razem z nimi w szeregach
odtworzonego Wojska Polskiego stanęli również emigranci i ochotnicy, a wsparło ich całe społeczeństwo.
To oni wspólnie wywalczyli wolność i utrzymali ją w najtrudniejszym okresie. Po 96 latach jesteśmy im
wdzięczni za odwagę, wiarę w Polskę i za to, że dziś w bezpiecznym państwie cieszymy się wolnością i
demokracją”.
Gen. Majewski podkreślił, że dzięki sumiennej służbie i pracy, wdrażaniu nowych i udoskonalaniu
istniejących procedur, konsekwentnej modernizacji technicznej i intensywnemu szkoleniu współczesne
Wojsko Polskie skutecznie i na coraz wyższym poziomie realizuje swoje zadania. „Ponad 10 miesięcy
temu zainaugurowaliśmy działanie nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, tworząc
w Dowództwie Generalnym nową jakość, opartą o ideę połączoności oraz integracji wszystkich rodzajów
sił zbrojnych i wojsk. Czas, który upłynął od tego momentu pokazuje, że była to trafna decyzja i dziś
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łatwiej, a przy tym szybciej możemy organizować coraz bardziej skomplikowane przedsięwzięcia w
wymiarze połączonym oraz wielonarodowym”, wskazał dowódca generalny.
Gen. Majewski wyraził przekonanie, że uczestnictwo we wszystkich wyjątkowo intensywnych w tym roku
przedsięwzięciach szkoleniowych było okazją do sprawdzenia i podniesienia posiadanych umiejętności,
do prezentacji profesjonalizmu żołnierzy, a także do pogłębiania współpracy z sojusznikami. Było
również sposobnością do promocji Polski i umacniania jej pozycji międzynarodowej. „Narodowe Święto
Niepodległości to okazja, by podziękować żołnierzom i pracownikom wojska Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek podporządkowanych za dowody nowoczesnego patriotyzmu”,
powiedział dowódca generalny składając gratulacje wszystkim wyróżnionym żołnierzom i pracownikom
DGRSZ.
Dowódcą życzył też powodzenia zawodnikom z DGRSZ, którzy liczną grupą wystartują we wtorek w
stołecznym Biegu Niepodległości.
ppłk Artur Goławski
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