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Pożegnanie XV zmiany PKW Afganistan

W czwartek w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej odbyło się pożegnanie żołnierzy XV
zmiany PKW Afganistan. W uroczystości uczestniczył gen. Lech Konopka dyrektor
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

- To już XV zmiana polskich żołnierzy w Afganistanie. Ostatnia w tej misji ISAF.
Ważna, bo koniec wieńczy dzieło, ważna bo sumująca wysiłek tysięcy polskich
żołnierzy służących przez ostatnie lata w Afganistanie - mówił minister obrony
narodowej Tomasz Siemoniak, żegnając wyjeżdżających opolskich logistyków.

Minister obrony przypomniał, że obowiązkiem tej rotacji będzie przygotowanie
do  zakończenia  misji.  -  Wasze  zadanie  to  przede  wszystkim  zapewnienie
sprawnego  wycofania  Polskiego  Kontyngentu  Wojskowego  z  Afganistanu  do
końca roku 2014, zgodnie z decyzjami NATO i naszych władz państwowych -
mówił minister Siemoniak.

Generał broni Edward Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
któremu 10. Brygada Logistyczna jest podporządkowana wyraził przekonanie o
dobrym przygotowaniu żołnierzy - Jestem głęboko przekonany, że logistycy 10
Brygady z powodzeniem sprostają stojącym przed nimi zadaniom. Gwarantem
tego jest jej dowódca, pułkownik Adam Słodczyk, oficer doświadczony,
kompetentny i doskonały organizator, dysponujący umiejętnością szybkiego i
trafnego podejmowania decyzji, zachowujący przy tym należytą rozwagę-
podkreślił gen. Gruszka.

Pułkownik Słodczyk zapewnił, że podoła temu zadaniu i wraz z żołnierzami XV zmiany nie zawiedzie pokładanego
w nich zaufania. - Ostatnie pół roku było dla nas czasem intensywnych przygotowań, w trakcie których staraliśmy
się przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje. W procesie szkolenia wykorzystywaliśmy 15 lat doświadczeń, które
zebrali żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, biorąc udział we wszystkich misjach poza granicami kraju od
1999 roku, czyli od czasu powstania naszej Brygady - powiedział dowódca 10 BLog i dodał: - Ufam, że będziemy
opuszczać Afganistan z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, zarówno wobec  naszego kraju, jak i wobec
obywateli Afganistanu.

*   *   *

Dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie będzie dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej
pułkownik Adam Słodczyk. Ostatnia zmiana będzie liczyła około 500 żołnierzy. Wśród nich największą grupę
stanowić będą logistycy z opolskiej jednostki. W strukturach XV zmiany znajduje się element bojowy, którym jest
pluton zmotoryzowany z 1. Brygady Pancernej z Wesołej.

XV zmiana PKW Afganistan zakończy się do dnia 31 grudnia 2014 r. Do tego czasu zakończony zostanie proces
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przekazywania  władzom  afgańskim  odpowiedzialności  w  obszarach  bezpieczeństwa,  „dobrego  rządzenia”  i
rozwoju.

Żołnierze  XV  zmiany  PKW  Afganistan  będą  stacjonować  w  bazie  Bagram.  Ich  głównym  zadaniem  będzie
zakończenie  obecności  wojsk  polskich  w  Afganistanie.  Polegać  ona  będzie  na  przygotowaniu,  rozliczeniu  i
wysłaniu części sprzętu do Polski.

Proces wycofania rozpoczął się w lipcu 2012 r. Wraz ze zmniejszającą się ilością żołnierzy polskich w Afganistanie,
zaczęto również rozliczać sprzęt, który nie był już potrzebny. Zagospodarowano już około 60 % mienia. Część
została przekazana organizacjom humanitarnym, a istotny dla obronności powrócił do kraju. Pozostały sprzęt,
którego wartość była niższa niż koszt transportu został zniszczony na miejscu. Do końca tego roku logistycy z XV
zmiany muszą rozliczyć jeszcze około 40 proc. mienia znajdującego się na terenie Afganistanu.

Oprócz sprzętu, żołnierze XV zmiany muszą rozliczyć się dodatkowo z rządem Afgańskim oraz z rządem USA.
Należy  uregulować  rachunki  za  wyżywienie,  zakwaterowanie  i  zużycie  paliwa.  Aby  ten  proces  przebiegał
sprawnie, w skład ostatniej zmiany wchodzi szesnastu żołnierzy Gwardii Narodowej stanu Illinois.
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