21 grudnia 2020

Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami
Państwa

Dziś 21 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami
Państwa. Na mocy decyzji nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 roku ustanowiony
został Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa.
Niniejsza data nawiązuje do najtragiczniejszego wydarzenia w historii udziału Sił Zbrojnych RP w misjach poza
granicami państwa z 21 grudnia 2011 roku, kiedy to w wyniku wybuchu miny pułapki zginęło pięciu polskich
żołnierzy z 20. Brygady Zmechanizowanej.
Delegacja składająca się z weteranów poszkodowanych 10BKPanc oddała hołd poległym żołnierzom z naszej
jednostki, bohaterom czasu pokoju zapalając znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą porucznikowi Łukasz
Kurowskiemu oraz kapralowi Hubertowi Kowalewskiemu, którzy zginęli podczas wykonywania zadań bojowych
w Islamskiej Republice Afganistanu.

Łukasz Kurowski (ur. 14 lutego 1979 roku, zm. 14 sierpnia 2007 roku) – polski dowódca wojskowy,
podporucznik Wojska Polskiego, uczestnik I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie,
pierwszy polski żołnierz, który zginął podczas misji stabilizacyjnej w Afganistanie, odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Medalem Chwalebnej Służby NATO (NATO Meritorious
Service Medal).
Łukasz Kurowski pochodził z Rybitw koło Gniezna, a następnie zamieszkał w Lusowie, również w ówczesnym
województwie poznańskim. Był absolwentem Politechniki Poznańskiej. W latach 2003–2004 ukończył Studium
Oficerskie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uzyskując stopień wojskowy
podporucznika w korpusie osobowym ogólnowojskowym, w grupie pancernej. Na pierwsze stanowisko
służbowe – dowódcy plutonu czołgów – został skierowany do 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni
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Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Z początkiem 2007 roku wyjechał na misję stabilizacyjną Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach
Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Służył w Operacyjnym Zespole
Doradczo-Łącznikowym Polskiej Grupy Bojowej w Gardez. 14 sierpnia 2007 roku brał udział w patrolu wojsk
polskich i afgańskich. Konwój złożony z pojazdów HMMWV, którym poruszali się żołnierze został ostrzelany, a
następnie nastąpiła wymiana ognia. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, ppor. Łukasz Kurowski zmarł
w wyniku odniesionych ran.

Pośmiertnie został awansowany na stopień porucznika. 16 sierpnia jego ciało przetransportowano samolotem
wojskowym do Polski. W pogrzebie, który miał miejsce 18 sierpnia, udział wzięli minister obrony narodowej
Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek Gągor, dowódca Wojsk
Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Bronisław
Kwiatkowski oraz biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski[.

Hubert Kowalewski (ur. 3 sierpnia 1981, zm. 26 lutego 2008 w Afganistanie) – kapral Wojska Polskiego.
Służbę wojskową rozpoczął w 2001 roku na stanowisku działonowego czołgu w 10 Brygadzie Kawalerii
Pancernej w Świętoszowie. Złożył wniosek o przyjęcie do służby nadterminowej i w 2002 roku został
powołany do służby jako żołnierz nadterminowy. Ukończył kurs szkolenia załóg czołgów Leopard 2A4 w
Niemczech. W 2005 roku uczestniczył w IV zmianie PKW w Iraku na stanowisku celowniczego. 15
października 2007 roku jako starszy szeregowy rozpoczął pełnienie misji w ramach II zmiany PKW Afganistan.

26 lutego 2008 roku około godziny 15.45 czasu polskiego, 3 kilometry od bazy Sharana, w afgańskiej prowincji
Paktika pojazd typu Humvee, którym poruszali się żołnierze wracający ze spotkania ze starszyzną plemienną
pobliskiej wioski, gdzie omawiali sprawę pomocy humanitarnej, najechał na minę. W wyniku eksplozji jeden
żołnierz został ranny, a dwaj zginęli na miejscu, w tym starszy szeregowy Hubert Kowalewski z 10. Brygady
Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Pośmiertnie Minister Obrony Narodowej mianował starszego szeregowego Huberta Kowalewskiego na stopień
kaprala, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za
wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo,
Gwiazdą Afganistanu i Gwiazdą Iraku, a dowódca PKW Afganistan uhonorował Medalem NATO za udział w
misji ISAF.
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