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ŚWIĘTO WOJSK SPECJALNYCH
W dniu 24 maja 2007 roku decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, został powołany nowy rodzaj
Sił Zbrojnych - Wojska Specjalne. Tego dnia od 2008 r., na podstawie decyzji wydanej przez Ministra
Obrony Narodowej, obchodzone jest święto polskich „specjalsów’.
Z tej okazji zarówno Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen.Jarosław Mika, jak i Dowódca
Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz skierowali życzenia do
żołnierzy oraz pracowników cywilnych Wojsk Specjalnych.
Generał Mika zwracając się do żołnierzy jednostek specjalnych podkreślił, że Wojska Specjalne są
chlubą Sił Zbrojnych i „stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa naszego kraju” oraz
realizują misje najwyższego ryzyka.
Z kolei gen. Drumowicz podziękował za „pełną poświęcenia służbę i pracę.” Specjalne podziękowania
skierował również do „poprzedników, weteranów i kombatantów oddziałów i pododdziałów
specjalnych oraz żołnierzy Armii krajowej, której tradycje dziedziczą nasze jednostki.” Dowódca
Komponentu Wojsk Specjalnych dziękował również wszystkim osobom i instytucjom wspierającym
Wojska Specjalne w realizacji postawionych przed nimi zadań.”
Przypomnijmy, że w ramach swoich zadań Wojska Specjalne prowadzą operacje specjalne (operacje o
wysokim stopniu ryzyka) zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
Wśród typowych działań sił operacji specjalnych można wymienić: akcje bezpośrednie (Direct Action),
rajdy i zasadzki, naprowadzanie uderzeń lotnictwa (Terminal Attack Control), operacje
odzyskiwania/ewakuacji.

Reklama

W skład Wojsk Specjalnych wchodzą następujące jednostki:
JW Agat
JW Formoza
JW Grom
JW Komandosów
JW Nil
oraz najmłodszy element - Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.
Na korzyść Wojsk Specjalnych działa też 7. Eskadra Działań Specjalnych, będąca w strukturze Sił
Powietrznych.
Polskie Wojska Specjalne wielokrotnie uczestniczyły w misjach poza granicami kraju, zarówno
bojowych, jak i szkoleniowo-doradczych. Są też mocno zaangażowane we współpracę
międzynarodową, w tym działania NATO. Dwukrotnie, w 2015 i 2020 roku, Dowództwo Komponentu
Wojsk Specjalnych, stało na czele sojuszniczego komponentu Sił Odpowiedzi NATO. Dyżur w 2015
roku był pierwszym w historii, w którym na czele jednego z komponentów NATO Response Force
stanęło państwo wschodniej ﬂanki NATO.

