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Prezydent w bazie wojskowej w Ādaži

Obecność żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego na Łotwie jest gwarantem
bezpieczeństwa naszego regionu – ocenił Prezydent Andrzej Duda, który w czwartek
spotkał z żołnierzami w Bazie Wojskowej w Ādaži na Łotwie. - Cieszę się, że dzisiaj, w
czasach pokoju, Wy tutaj jesteście jako gwaranci bezpieczeństwa ‒ jako ci, którzy
zapewniają, że wojny nie będzie - mówił do żołnierzy.

Prezydent wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie nie będzie konfliktu w naszym regionie. - Jestem
przekonany, że wojny nie będzie, bo nikt nie odważy się podnieść ręki na wojska NATO, największego i
najsilniejszego sojuszu militarnego na świecie - zaznaczył Andrzej Duda.

- Sojusz jest najpotężniejszy i najsilniejszy, bo potrafi się szybko adaptować do zmieniających się na świecie
warunków. Sojusz jest najsilniejszy, bo spotykacie się państwo na takich misjach, jak ta i służycie razem -
żołnierze z różnych krajów Sojuszu – oświadczył.

Wystąpienie Prezydenta RP w Bazie Wojskowej w Ādaži

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,459,wystapienie-prezydenta-rp-w-bazie-wojskowej-w-dai.html


Prezydent zapowiedział, że gen. Sławomir Wojciechowski niedługo wejdzie w struktury dowódcze NATO, po to,
aby zdobyć nowe umiejętności i nowe zdolności. - Będzie pełnił jedną z absolutnie kluczowych funkcji jeśli chodzi
o bezpieczeństwo naszego regionu. Stanie na czele Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-
Wschodniego - dodał Andrzej Duda.

Prezydent mówił również, że przygotowywany nowy system dowodzenia polskim wojskiem bazuje na
"obserwacjach i doświadczeniach sojuszniczych", a także na wnioskach z dotychczasowych działań. Jak dodał,
zadanie to realizuje "w ścisłym współdziałaniu" z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, przy wsparciu BBN i
MON.

 

- W naturalny sposób przyjmowanie nowego systemu kierowania i dowodzenia i jego adaptacja wymaga również
kolejnych zmian kadrowych, także na najwyższych stanowiskach dowódczych w polskim wojsku - podkreślił
Prezydent.

Prezydent RP wręczył odznaczenia żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz ryngrafy dowódcom
pododdziałów wchodzących w skład Grupy Bojowej Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.

Za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza
granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z
przeciwnikiem odznaczeni zostali:

Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami

1. Kpt. Bartłomiej Piotrowski
2. Por. Piotr Borkowski
3. Por. Wojciech Tuchalski
4. St. chor. szt. Marcin Biskupski



5. St. chor. Mariusz Michno
6. Mł. chor. Waldemar Wójcik
7. St. sierż. Arkadiusz Moroz
8. Sierż. Paweł Śnieżek
9. Plut. Paweł Kunicki
10. St. kpr. Paweł Milewski

Andrzej Duda zapalił także znicz przed pomnikiem poległych żołnierzy Vienotiba Speks, poświęconym  żołnierzom
poległym na misjach. Złożył też wpis w Księdze Pamiątkowej. Prezydentowi - podczas wizyty w bazie -
towarzyszyli szef gabinetu Krzysztof Szczerski i szef BBN Paweł Soloch, a także minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak.



Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie to część rozlokowanej w tym kraju na mocy decyzji szczytu NATO w
Warszawie batalionowej grupy bojowej Sojuszu pod kanadyjskim dowództwem. Od początku grudnia 2017 r. do
29 czerwca 2018 r. trwa II rotacja PKW na Łotwie. Kontyngent składa się z ponad 160 żołnierzy. Jego zasadniczą
część stanowi kompania czołgów - 14 wozów PT-91 - z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

Cała Batalionowa Grupa Bojowa NATO na Łotwie liczy ok. 1300 żołnierzy.
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