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CENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANACENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANACENTRALNE OBCHODY DNIA WETERANA
W piątek Bydgoszcz pełniła rolę gospodarza centralnych obchodów Dnia Weterana Działań Poza
Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. To uroczyste
wydarzenie zainaugurowane zostało celebrowaną przez Ordynariuszy Wojska Polskiego Mszą Świętą,
która rozpoczęła się w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy. Po jej zakończeniu najwyższe władze
Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dowódcy sił zbrojnych, Policji
oraz zaproszeni goście przeszli w asyście honorowej Orkiestry Wojskowej z Torunia na bydgoski
Stary Rynek, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów.

W Uroczystym Apelu udział  wzięli:  Wicepremier Minister Obrony Narodowej,  Minister Spraw Wewnętrznych, Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił  Zbrojnych,
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa,
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz
przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich, a przede wszystkim, Weterani misji zagranicznych.
 
Szczególnie wzniosłego charakteru uroczystości  dodawała asysta honorowa połączonych sił  Kompanii  Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Kompanii Honorowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz pocztów
sztandarowych  instytucji  państwowych  i  organizacji  pozarządowych.  Po  dokonaniu  przeglądu  pododdziałów  wręczono
wyróżnionym  Weteranom  medale,  odznaki  i  tytuły  honorowe.  Aby  oddać  cześć  poległym  na  misjach  żołnierzom  i
funkcjonariuszom przeprowadzono Apel  Pamięci  zwieńczony salwą honorową w wykonaniu  Kompanii  Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego oraz złożeniem wieńców pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa. Oficjalna część obchodów zamknięta została
pokazem musztry paradnej oraz defiladą zebranych na Starym Rynku pododdziałów reprezentacyjnych i orkiestr.
 
Następnie Wicepremier Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Komendant Główny Policji, Komendant
Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz dowódcy sił zbrojnych udali się do Opery Nova, aby spotkać się z wyróżnionymi
wcześniej Weteranami. Podczas spotkania Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wręczył nagrody zwycięzcom konkursów
towarzyszącym Dniu Weterana, takich jak m.in. zawody strzeleckie rannych i poszkodowanych żołnierzy.
 
Dla pozostałych gości  i  mieszkańców Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej  przygotowany został  Piknik  Weterana,  podczas
którego formacje mundurowe oraz władze lokalne przygotowały wiele atrakcji. Poza licznymi stoiskami do najciekawszych
należał m.in. pokaz sprzętu wojskowego oraz policyjnego. Uczestnicy Pikniku mieli okazję zobaczyć z bliska legendarne już
sprzęty uzbrojenia armii KTO Rosomak, Langusta czy Dana. Wśród atrakcji zaproponowanych przez Policję znalazły się:
prezentacja furgonu profilaktyczno-edukacyjnego z konkursami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, prezentacja
ambulansu  kryminalistycznego z  pokazem ujawniania  odcisków linii  papilarnych,  prezentacja  robota  pirotechnicznego,
Mobilnego Centrum Monitoringu,  Automatycznej  Wyrzutni  Gazów Łzawiących oraz motocykli  policyjnych.  Przygotowane



również zostało policyjne stoisko prewencyjne, gdzie funkcjonariusze i pracownicy policji chętnie dzielili się swoją wiedzą i
doświadczeniem zawodowym. Główną atrakcją Pikniku był pokaz ćwiczeń wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca
przygotowany przez bydgoską Sekcję Antyterrorystyczną. Podczas brawurowo przeprowadzonej inscenizacji odbicia zajętego
przez  terrorystę  statku  wodnego  wraz  z  pasażerami,  funkcjonariusze  dali  popis  swoich  umiejętności  oraz  sprawności
fizycznej. Wszystkim obecnym na Wyspie Młyńskiej czas umilały koncerty. Na scenie pojawiły się m.in. Orkiestra Policji,
Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego i wiele innych mundurowych grup muzycznych.
 
W tym szczególnym dla Weteranów dniu składamy im serdeczne życzenia oraz podziękowania za poświęcenie,
które z narażeniem życia wkładają w zaszczytny cel niesienia pokoju na świecie.
 
 
Policja na misjach zagranicznych (źródło: KGP)
 
Obecnie w międzynarodowych misjach pokojowych (pod auspicjami ONZ) przebywa 3 funkcjonariuszy stacjonujących w
Liberii – Monrovia, gdzie jako eksperci działają w ramach doradztwa lokalnej policji. Przebywają tam od 30 marca 2015 r.
Jednostka Specjalna Polskiej Policji pod auspicjami ONZ zakończyła służbę w Kosowie w roku 2008. Aktualnie pełni ona
służbę pod auspicjami UE.
Szkołami policyjnymi, które kształcą oficerów policji pod katem udziału w misjach międzynarodowych są: Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Polska  policja  uczestniczy  w  misjach  pokojowych  ONZ  od  27  marca  1992  roku.  Minister  Spraw  Wewnętrznych  w
porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył wówczas polską grupę policyjną na terenach byłej Jugosławii (misja
UNPROFOR), w ramach którego służbę pełniło 30 polskich policjantów. Wypełniali zadania w zakresie:

obserwacji oraz inspekcji,
przestrzegania praw człowieka,
pomocy instytucjom międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej.

Polscy policjanci dotychczas pełnili i pełnią służbę pod auspicjami ONZ w następujących misjach:

UNPROFOR – teren byłej Jugosławii (1992-1995),
UNGCI – Irak (1995-1996),
UNTAES – Chorwacja (1996-1998),
UNIPTF – Bośnia i Hercegowina (1996-2002),
UNMOT – Tadżykistan (1998-2000),
UNMIK – Kosowo (1999–nadal),
UNOMIG – Gruzja (2003-2009),
UNMIL – Liberia (2004-nadal),

Inne:
•OBWE – Chorwacja (1998 – 2001),
•UZE: MAPE - Albania (1997-2001),
•UE: PROXIMA – Macedonia (2003 – 2005),
•AMIS II Sudan (2005 - 2006),
•EUPM Bośnia i Hercegowina (2003 – 2012).
 
Łącznie  w polskich  kontyngentach policyjnych pod auspicjami  ONZ w latach 1992 -  2014 służbę pełniło  dotąd 2152
policjantów, w tym 56 funkcjonariuszek i 2 pracowników cywilnych policji.
 
Podczas pełnienia służby w misjach pokojowych śmierć poniosło w sumie 6 polskich policjantów, 52 zostało rannych.

KWP Bydgoszcz / ik
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