18 sierpnia 2021

Pożegnanie żołnierzy PKW Islandia

18 sierpnia w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego zostali pożegnani żołnierze PKW Islandia, którzy przez
najbliższe tygodnie będą pełnić służbę poza granicami naszego kraju
Pożegnanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości ppłk. Arkadiusza Czarneckiego. Po
przeglądzie pododdziałów, przy dźwiękach hymnu została podniesiona flaga państwowa.
Rodziny żołnierzy oraz zaproszonych gości przywitał dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Piotr Ostrouch.
Następnie odczytano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego
oraz wręczono flagę państwową dowódcy PKW Islandia ppłk. pil. Michałowi Krasowi. „Jest to dla nas szczególny dzień. Dla
mnie osobiście objęcie dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym to wielki honor i zaszczyt, ale również ogromne
wyzwanie i olbrzymie brzemię odpowiedzialności” – powiedział ppłk. Kras.
Protokół o przekazaniu w operacyjne podporządkowanie kontyngentu pomiędzy Dowództwem Generalnym RSZ i
Dowództwem Operacyjnym RSZ dokonali: gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła oraz gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk.
– Wiem, że jesteście gotowi do wykonania misji, bo zadania air policing będziecie realizować nie po raz pierwszy. Mam więc
prostą prośbę, zróbcie to jak zawsze, czyli dobrze – mówi generał Krawczyk, zastępca dowódcy Centrum Operacji
Powietrznych.
Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.
***
Polska dołączyła do grona państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej
NATO w rejonie Islandii, udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych oraz
ewentualną ochronę ludności i wojsk przed atakami z powietrza. Oprócz lotów patrolowych realizowane są także loty
treningowe, aby utrzymać ciągłość szkolenia. Pierwsza zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Islandii
(PKW Islandia) potrwa do 10 października 2021 roku. Główny trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Łasku. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP w misji biorą udział cztery samoloty F-16 wraz z
uzbrojeniem i sprzętem oraz do 140 żołnierzy i pracowników cywilnych.
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