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Saperzy godni naśladowania
Bohaterowie naszych czasów odznaczeni za ratowanie życia Medalami za Ofiarność i Odwagę. Nie trzeba
być żadną magiczną istotą, żeby być bohaterem, bohater to zwykła osoba, której czasami przytrafiają się
niezwykłe rzeczy.

21 listopada, na zaproszenie kancelarii Prezydenta RP, żołnierze 3 batalionu inżynieryjnego uczestniczyli
w uroczystości wręczenia Medalu za Ofiarność i Odwagę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja DUDĘ. W uroczystości wziął również udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Medal za Ofiarność i Odwagę otrzymali st. szer. Dawid Cielepak i st. szer. Andrzej Pławiak, żołnierze 3
batalionu inżynieryjnego będącego w strukturze 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, którzy w dniu
20 października 2017 roku uratowali kobietę ciężko ranną w wyniku napadu nożownika w galerii
handlowej w Stalowej Woli. Cały czas udzielając pomocy, byli z nią do chwili przejęcia przez personel
szpitala. Żadne słowa i gesty nie wyrażą wdzięczności za okazaną pomoc, empatię...

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do odznaczonych, podkreślił, że bohaterstwo nie jest związane
wyłącznie z czasem wojny: –
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Można być bohaterem czasu pokoju, tego nigdzie nie uczą, nie uczą jak mieć odwagę, nie uczą w szkole,
że trzeba ratować życie drugiego człowieka –
mówił, dodając, że można się nauczyć pierwszej pomocy, ale najpierw trzeba mieć siłę osobistej decyzji,
impuls, by rzucić się z pomocą. Dziękował odznaczonym za postawę bohaterstwa, niezłomności, wielkiej
odwagi.

Minister Mariusz Błaszczak dodał, że wszystkim wyróżnionym należy się szacunek ze strony innych ludzi,
społeczeństwa, jak i polskiego państwa: Kiedy myślimy nad tym, jak powinniśmy się zachować w takich sytuacjach, odpowiedź jest jasna:
dokładnie tak, jak Wy się zachowaliście. My mamy nadzieję, że tak się w życiu zachowamy, Wy wyszliście z
tej próby jak zwycięzcy. Bardzo Wam dziękuję za tą postawę ratowania życia ludzkiego. Taka postawa jest
godna najwyższego uznania i należy ją szanować, stąd te odznaczenia
.

Podczas uroczystości odznaczone zostały 33 osoby. Dwa odznaczenia prezydent przyznał pośmiertnie.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się bankiet w czasie którego wszyscy wyróżnieni mieli okazję do
wymiany swoich doświadczeń. Był również czas by zamienić kilka słów z parą prezydencką. W tej
doniosłej uroczystości naszym bohaterskim żołnierzom towarzyszyły najbliższe osoby, żony i dzieci.

***
Piątkowe popołudnie, 20 października 2017 roku w galerii handlowej w Stalowej Woli, mężczyzna
zaatakował dwoma nożami osoby przebywające w galerii, ciężko je raniąc. Rannych zostało 10 osób w
tym siedmioro ciężko – jedna z tych osób zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
***
Medal za Ofiarność i Odwagę - Ustanowiony w 1960 r. stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem
życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Może być nadany tej samej osobie
wielokrotnie. Nie dzieli się na stopnie.
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