
18 stycznia 2010 r. Kielce. W Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych pożegnano żołnierzy 
XII zmiany PKW EUFOR wyjeżdżających do Republiki Bośni i Hercegowiny.  

„Żegnać i być żegnanym to dwie zupełnie różne sprawy. Wielokrotnie byłem żegnany jako żołnierz, 
dzisiaj mam zaszczyt żegnać Was - żołnierzy XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
EUFOR do Bośni i Hercegowiny. Czeka Was wymagająca, związana z wieloma wyrzeczeniami i 
poświęceniami, z dala od rodzin i Ojczyzny – trudna żołnierska służba. Jestem przekonany, że 
wzorowo wypełnicie nawet najtrudniejsze zadania i będziecie godnymi ambasadorami naszych Sił 
Zbrojnych i Ojczyzny. Pomagając rozwiązywać problemy ludzi tam mieszkających, wnosząc swój 
wkład w rozwój bezpieczeństwa w tym regionie świata potwierdzicie, że nasza armia reprezentuje 
kraj demokratyczny, na którego można liczyć w rozwiązywaniu konfliktów współczesnego świata. 
Udział żołnierzy z 5 pułku artylerii z Sulechowa świadczy o tym, że Siły Zbrojne i Wojska Lądowe 
również artylerzystom stawiają bardzo odpowiedzialne zadania” - powiedział podczas uroczystości 
pożegnania, reprezentujący Dowódcę Wojsk Lądowych, Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk 
Lądowych gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI. 

Liczący ponad 130 żołnierzy kontyngent wydziela 5 pułk artylerii z Sulechowa oraz Oddział 
Specjalny Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Zadania jakie stoją przed polskim 
kontyngentem to zapewnienie władzom lokalnym warunków do wprowadzenia postanowień 
porozumienia pokojowego z DAYTON, utrzymywanie obecności wojskowej w rejonie konfliktu, 
zapewnianie swobody ruchu w strefie odpowiedzialności, likwidowanie nielegalnych składów broni 
i amunicji oraz utrzymywanie gotowości do organizacji punktów kontrolnych. Zadania te nasi 
żołnierze będą realizowali między innymi poprzez likwidację nielegalnych składów broni, 
prowadzenie nocnych i dziennych patroli w strefie odpowiedzialności oraz prowadzenie inspekcji 
składów i fabryk uzbrojenia.  

Pożegnanie XII zmiany PKW EUFOR rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w intencji wyjeżdżających 
żołnierzy. W uroczystości pożegnania udział wziął m.in. Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk 
Lądowych gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI, Zastępca Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej gen. bryg. Mirosław ROZMUS, Szef Szkolenia Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim ppłk Wojciech ŁOMNICKI.  
W trakcie uroczystego apelu Dowódca XII zmiany PKW EUFOR ppłk Robert MAJDECKI 
podziękował za przygotowanie w Centrum jego żołnierzy do wykonywania zadań mandatowych w 
rejonie misji. Przemawiając do żołnierzy powiedział m.in.: „Misja w Bośni i Hercegowinie będzie 
wymagała od Nas nie tylko profesjonalnego przygotowania, ale także jego weryfikacji w codziennej 
działalności. Z całą pewnością nasz udział w misji, będzie sprawdzianem wyszkolenia i hartu ducha. 
Głęboko wierzę, że wyjdziemy z niego zwycięsko, po raz kolejny przydając sławy i honoru Wojsku 
Polskiemu.” Jednocześnie życzył wszystkim, aby misja w Republice Bośni i Hercegowiny 
przyniosła dużo zawodowej satysfakcji i zadowolenia, a nade wszystko, aby po pomyślnym 
wykonaniu zadania wszyscy szczęśliwie wrócili do kraju. Rodzinom żołnierzy ppłk MAJDECKI 
życzył wytrwałości w półrocznej rozłące. 10 żołnierzy wyróżniających się w szkoleniu otrzymało z 
rąk generała KOCHANOWSKIEGO listy gratulacyjne. Na zakończenie uroczystości został 
podpisany akt przekazania sformowanej XII zmiany PKW EUFOR w podporządkowanie Dowódcy 
Operacyjnemu Sił Zbrojnych. 

Szkolenie w Centrum Celem szkolenia w Centrum było przygotowanie dowództwa i pododdziałów 
do wykonywania zadań z zakresu planowania przemieszczenia do rejonu wykonywania zadań, 
przejęcia rejonu odpowiedzialności oraz prowadzenia działań mandatowych w rejonie misji. 
Uwzględniając specyfikę zadań oraz odmienność wykonywania zadań przez żołnierzy wchodzący w 
skład kompanii manewrowej oraz tworzących zespoły obserwacyjno łącznikowe LOT (Liaision 



Observation Team) szkolenie w Centrum skupiało się na działalności taktycznej. Żołnierzy 
zapoznano m.in. z operacyjną charakterystyką misji, zasadami organizacji negocjacji i pracy z 
tłumaczem, służbą na posterunkach. W ramach kształcenia obywatelskiego główny nacisk położono 
na wzbogacenie wiedzy o kraju, społeczeństwie, religiach, zasadach współpracy z mediami i z 
innymi nacjami wewnątrz bazy, a także współpracy z ludnością lokalną. Dużą wagę przywiązano 
również do zajęć z dyscypliny wojskowej. Mowa tutaj o zasadach odpowiedzialności za naruszenie 
wojskowych przepisów dyscyplinarnych, prawach i obowiązkach żołnierza, konsekwencjach 
naruszeń tych praw i przepisów oraz kompetencjach przełożonych w zakresie dyscypliny. Są to 
istotne zagadnienia ze względu na specyfikę misji bałkańskiej, w czasie której żołnierz może 
naruszyć zasady kodeksu postępowania i regulaminu. Nawet nieświadomie, chociażby językowe 
utożsamianie się z jedną grupą językową (słowiańską), może zostać odebrane jako np. złamanie 
takich zasad kodeksu postępowania jak bezstronność i lojalność wobec misji. Dodane zostały 
również zajęcia z ochrony środowiska, podczas których uwrażliwiano na czynniki przyczyniające się 
do degradacji środowiska naturalnego. Wprowadzone zostały także zajęcia dotyczące 
funkcjonowania w zespole zadaniowym, dowodzenia i kierowania ludźmi w warunkach misji, oraz 
zachowania się w przypadku uprowadzenia lub porwania. Część zajęć prowadzona była w języku 
angielskim, min. procedury operacyjne w operacjach pokojowych, prawa człowieka i ochrona dzieci, 
kodeks postępowania członka misji – równość płci, podstawowe dokumenty normujące działalność 
operacyjną misji i PKW.  
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