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Pożegnanie X zmiany PKW RSM Afganistan
Na Placu Apelowym w kompleksie koszarowym 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Chełmie, 10 maja
uroczyście pożegnano żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission
w Afganistanie.

W uroczystości pożegnania kontyngentu uczestniczył I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił
zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka.
Uroczystość pożegnania poprzedziła msza święta odprawiona w intencji żołnierzy i ich rodzin w Kościele
Garnizonowym w Chełmie przez kapelana garnizonu ks. ppłk. Grzegorza Przewrockiego oraz kapelana
kontyngentu ks. kpt. Sebastiana Semrau.
Oprócz licznie zgromadzonych rodzin żołnierzy w uroczystości uczestniczyli: dowódca 16 Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski, płk Daniel Butryn - reprezentujący Dowódcę
Operacyjnego RSZ, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Jan Wojno, dowódcy,
komendanci i szefowie jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich oraz szkół współpracujących z pododdziałami
garnizonu.
Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu gen. dyw. pil. Janowi Śliwce złożył dowódca
uroczystości ppłk Paweł Gandera. Po przeglądzie i przywitaniu z pododdziałami oraz po podniesieniu
flagi RP Dowódca 1 Brygady Pancernej powitał zaproszonych gości, szczególnie ciepłe słowa powitania
skierował do żołnierzy X zmiany PKW RSM oraz do ich rodzin.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie decyzji o przekazaniu kontyngentu w
podporządkowanie Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił zbrojnych oraz podpisanie protokołu
przekazania przez przedstawicieli DGRSZ i DORSZ.
W czasie uroczystego apelu dowódca Brygady gen. bryg. Jan Wojno oraz dowódca Kontyngentu płk dypl.
Robert Matysek podziękowali osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w proces
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zabezpieczenia i szkolenia żołnierzy X zmiany PKW, wręczając im pamiątkowe ryngrafy.
***
Żołnierze X zmiany PKW Afganistan już od przyszłego tygodnia rozpoczną rotację do rejonu
przeznaczenia, zgodnie z planem cały kontyngent ma zostać przetransportowany do Afganistanu do
końca maja br.
Misja RESOLUTE SUPPORT w Islamskiej Republice Afganistanu ma charakter doradczo – szkoleniowy,
celem misji jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych MON i
MSZ do samodzielnego kierowania i zarządzania swoim krajem.

Główne zadania PKW Afganistan RSM:

- doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym;

- doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej;

- ochrona doradców oraz bazy;

- doraźna ochrona konwojów logistycznych.

Tekst: kpt. Radosław Osiński

Zdjęcia: sierż. Grzegorz Jankowski, chor. Mariusz Hucz
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