31 lipca 2020

25 lat stołecznego garnizonu

W piątek, 31 lipca, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie szef MON uczestniczył w
uroczystości z okazji święta stołecznego garnizonu.
- Dziś dziękujmy Wam, żołnierze Wojska Polskiego i pracownicy Garnizonu Warszawa, za Wasz codzienny
wysiłek. Gdyby nie Garnizon Warszawski, instytucje resortu obrony narodowej, ale także Wojska Polskiego nie
mogłyby funkcjonować na co dzień, gdyż żołnierze i pracownicy DGW realizują zadania związane z logistyką,
łącznością i ochroną. Wszyscy podziwiamy i jesteśmy dumni z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Z
tego, jak prezentują się nasi żołnierze, żadna uroczystość organizowana nie była by tak ważna i piękna, gdyby
nie żołnierze Pułku Reprezentacyjnego - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas
święta Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Na uroczystości obecni byli m. in.: Marcin Ociepa, sekretarz stanu MON, Jan Kasprzyk, szef Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przedstawicie kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP, odbyła się
ceremonia wręczenie odznaczeń.
- Codzienna służba żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków dla Wojska
Polskiego. Mogę powiedzieć wprost, że jest ono rekordowe, 83 procent Polaków ufa Wojsku Polskiemu,
bardzo za to dziękuję, to jest rezultat państwa codziennej służby- mówił podczas ceremonii minister Mariusz
Błaszczak.
W tym roku mija 25 lat od utworzenia Dowództwa Garnizonu Warszawa. Jednak jego tradycje sięgają XVIII
wieku. Swoistą wizytówką Dowództwa Garnizonu jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, którego
żołnierze zapewniają oprawę ceremonialną ponad 1,5 tysiąca przedsięwzięć rocznie, głownie uroczystości
państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych, odbywających się w kraju i za granicą.
Minister Błaszczak zwrócił uwagę na działania resortu zmierzające do zapewnienia godnego wynagrodzenia
żołnierzy. - Ważnym zadaniem, moim jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie państwu godnych
warunków służby. Chciałbym podkreślić, że mam nadzieję, że Państwo to dostrzegacie. Świadczą o tym
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rekordowe podwyżki, którem miały miejsce w tym i ubiegłym roku, a więc godne uposażenie dla tych, którzy
strzegą bezpieczeństwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej – powiedział. Minister obrony narodowej oraz dowódca
Garnizonu Warszawa wręczyli żołnierzom odznaczenia resortowe i honorową broń białą.
Uroczystość, która miała miejsce na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończyła ceremonia złożenie
wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a następnie defilada pododdziałów.
***
W tym roku mija 25 lat od utworzenia Dowództwa Garnizonu Warszawa. Jednak jego tradycje sięgają XVIII
wieku. Dowództwo Garnizonu Warszawa zajmuje się całą sferą działań logistycznych związanych z
zapewnieniem środków transportu i zaopatrywaniem różnych instytucji MON, placówek badawczych i
jednostek wojskowych w środki techniczne, umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy i informatyczny. Ponadto,
DGW wykonuje zadania ochronne na rzecz instytucji MON i SG WP oraz związane z funkcjonowaniem
systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, które realizuje poprzez wyspecjalizowane jednostki
wyposażone w systemy łączności satelitarnej, radiowej i sieć komputerową.
Swoistą wizytówką Dowództwa Garnizonu jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, którego żołnierze
zapewniają oprawę ceremonialną ponad 1,5 tysiąca przedsięwzięć rocznie, głownie uroczystości państwowych,
wojskowych i patriotyczno-religijnych, odbywających się w kraju i za granicą. Towarzyszy im także Orkiestra
Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Szwadron Kawalerii WP, funkcjonujące w strukturach Pułku. Żołnierze
pododdziałów reprezentacyjnych pełnią wartę na posterunkach honorowych przed Grobem Nieznanego
Żołnierza oraz Pałacem Prezydenckim.
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