Materiał źródłowy BMWP KGP

„CENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA ORAZ
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA UCZESTNIKÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ”

W Giżycku w dniach 27-28 maja br. odbyły się Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza
Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Podczas
uroczystości policjantowi i czterem funkcjonariuszom w stanie spoczynku posiadającym status
weterana-poszkodowanego, wręczono przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
W uroczystościach z ramienia kierownictwa Policji udział wzięła Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Helena Michalak. Kierownictwo resortu reprezentował Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek.
Odznaczeni zostali: mł. asp. Marek Rogoziński, podinsp. w stanie spoczynku Tomasz Tybuś, podkom.
w stanie spoczynku Zdzisław Kogut, asp. szt. w stanie spoczynku Piotr Wojciechowski oraz sierż. szt.
w stanie spoczynku Paweł Kubiak.
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zaprezentowało wystawę stacjonarną na temat
udziału polskich kontyngentów policyjnych w misjach zagranicznych organizowanych pod auspicjami
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie.
W tym roku mija 25 lat od kiedy polskie kontyngenty policyjne włączyły się w działania
międzynarodowych organizacji na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W tym czasie polskie
policjantki i polscy policjanci byli 3720 razy delegowani do pełnienia zadań służbowych w Jugosławii,
Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Tadżykistanie, Iraku, Macedonii, Albanii, Jordanii, Sudanie, Kosowie,
Gruzji, Afganistanie, Liberii oraz na Ukrainie. Status weterana działań poza granicami państwa
posiada obecnie 481 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji, natomiast 54 funkcjonariuszy posiada
status weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa. Niestety w ciągu tych 25
lat zdarzyły się także przypadki najtragiczniejsze, w wyniku których nasi koledzy ponieśli śmierć na
służbie w imię pokoju i bezpieczeństwa na świecie lub w związku z tą służbą. Dzień Weterana jest
świętem wszystkich policjantek i policjantów, którzy brali udział w misjach pokojowych. Jest okazją do
oddania hołdu wszystkim tym, którzy w imię tego w co wierzą, w prawo do życia w pokoju bez strachu
o swoich najbliższych, są w stanie poświecić to co mają najcenniejsze życie i zdrowie, ale przede
wszystkim jest okazją do uczczenia pamięci Tych, którzy to życie w imię tego wszystkiego oddali.”
Przed oficjalnymi uroczystościami, Tomek Tybuś zorganizował odznaczanym i organizatorom
z ramienia KGP rejs jachtem po okolicznych jeziorach... chciałoby się powiedzieć – oj działo się, działo.
Do zobaczenia za rok.

