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Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Sztab Generalny Wojska Polskiego był źródłem zmian polskiej armii i sam się zmieniał, ale
zawsze będzie intelektualnym centrum sił zbrojnych - powiedział w czwartek prezydent
Bronisław Komorowski podczas uroczystej zbiórki z okazji 94-lecia SGWP.W uroczystości
uczestniczył również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.

Prezydent podkreślił rolę SGWP w transformacji polskiej armii po 1989 r. i po
wstąpieniu Polski do NATO. - W trudnym procesie zmian przyszedł czas, kiedy
trzeba przebudować strukturę dowodzenia. Jest to konieczne, jako zwieńczenie
trudnego procesu reform - mówił.

- Jest czas na głęboką zmianę, poza jednym. Tu, w tym miejscu, w Sztabie
Generalnym zawsze będzie skarbnica wiedzy, doświadczenia, umiejętności
analizowania tego, co jest potrzebne przyszłości polskich sił zbrojnych i
polskiego bezpieczeństwa. Tu, w tym miejscu zawsze będzie istniał główny
ośrodek intelektualnego dowodzenia poprzez planowanie kształtu polskiego
systemu obronnego i przyszłości polskich sił zbrojnych - powiedział prezydent.

 

 

***

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, wręczył ordery i odznaczenia zasłużonym oficerom i pracownikom
Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się w
dniu 25 października br., podczas obchodów 94. rocznicy odrodzenia Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.

Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. broni Mieczysław Gocuł
2. płk Tadeusz Krzywda

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie
pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI
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3. kpt. Mariusz Lichota

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza
zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. płk Piotr Dzięgielewski

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

5. gen. broni Zbigniew Głowienka
6. Pani Krystyna Szachnowska-Pierechod

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

7. gen. bryg. Wiesław Orkisz
8. płk Mieczysław Lepionka
9. płk Andrzej Wiatrowski
10. ppłk Paweł Raniszewski
11. ppłk Krzysztof Żerański

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

12. kpt. Krzysztof Stachura

za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa

GWIAZDĄ AFGANISTANU

13. ppłk Mariusz Konopa

GWIAZDĄ IRAKU

14. ppłk Waldemar Śliwa
15. mjr Andrzej Ostaszewski
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