07 września 2019
Przekazanie dowodzenia VII zmianie PKW IRAK.

Dowódca VI zmiany PKW Irak płk Mariusz Janikowski w obecności przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych – płk Mariusza Maruta przekazał dowodzenie Dowódcy VII zmiany PKW Irak – płk
Marcinowi ADAMSKIEMU. Dowódcy kontyngentów zdając oraz przyjmujący podpisali protokoły zdania oraz
objęcia
obowiązków
na
stanowisku.
Reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rod
Zbrojnych płk Mariusz MARUT stwierdził, że kończący zmianę spełnili żołnierski obowiązek a nowym życzył
osiągnięcia podobnych sukcesów w trakcie realizacji zadań misyjnych.
Płk Mariusz Janikowski podziękował
przełożonym i obecnym na uroczystości koalicjantom za doskonałą współpracę i wsparcie w trakcie realizacji
zadań misyjnych, podwładnym zaś, za ogromny wysiłek i zaangażowanie które wykazywali przez cały okres
trwania misji. Nowemu dowódcy PKW życzył żołnierskiego szczęścia wyrażając jednocześnie przekonanie, że
żołnierze kolejnej zmiany PKW będą nadal godnie reprezentować nasz kraj w Republice Iraku.
Obejmujący obowiązki Dowódcy Kontyngentu – płk Marcin ADAMSKI zapewnił, że dołoży wszelkich starań,
aby zadania stawiane przed kontyngentem wykonywane były na najwyższym możliwie poziomie.
„Nadchodzące miesiące będą wymagały od nas wszystkich wielkiej mobilizacji i pełnego zaangażowania w
wypełnianiu obowiązków służbowych. Żywię głębokie przekonanie, że wasza wiedza, doświadczenie oraz
poczucie należycie rozumianego obowiązku i żołnierski profesjonalizm towarzyszyć nam będzie w codziennej
służbie. Wiem doskonale, że w składzie kontyngentu niema osób przypadkowych. Wiem również, że zadania
postawione przez przełożonych wykonamy.” Zwracając się do żołnierzy którzy niebawem opuszczą rejon misji
życzył szybkiej regeneracji sił oraz pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w dalszej służbie wojskowej.
W trakcie uroczystości głos zabrał major general Dany Fortin (dowódca NMI NATO MISSION IRAQ) który
powiedział „Polscy wojownicy wykonali zadanie misyjne na piątkę, historia mówi, że na polskich wojowników
można liczyć zawsze w każdej sytuacji. Szczęśliwego powrotu do Ojczyzny”.
Następnie kapelan zmiany ks. ppłk Robert KRZYSZTOFIAK udzielił Bożego Błogosławieństwa żołnierzom na
których barkach od tej chwili spoczywa ciężar obowiązków misyjnych.
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Kończącym akcentem który miał miejsce w trakcie uroczystości było wręczenie przez płk JANIKOWSKIEGO
medali pamiątkowych PKW IRAK sojusznikom oraz żołnierzom VI Zmiany PKW.
Do zobaczenia w Polsce !
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