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SZEF SGWP I DOWÓDCA OPERACYJNY U POLSKICH
ŻOŁNIERZY W IRAKU I KUWEJCIE
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak i dowódca operacyjny
gen. dyw. Tomasz Piotrowski spotkali się z żołnierzami VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Iraku – poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które odpowiada
za misje zagraniczne.
Żołnierze PKW służą zarówno w Iraku, jak i w sąsiednim Kuwejcie. Polscy generałowie we wtorek i
środę odwiedzili oba państwa. Byli w bazie Ahmad al-Dżabir w Kuwejcie, gdzie stacjonuje zespół
lotniczy z samolotem transportowym C-295M oraz w Bagdadzie i pobliskim At-Tadżi w Iraku, gdzie
przebywa trzon polskiego kontyngentu.
Rozmawiali z dowódcą globalnej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu w Iraku oraz szefem
Sztabu Generalnego w Kuwejcie, a także z polskimi ambasadorami w obu tych państwach. Zapoznali
się również z zadaniami i strukturą VI zmiany PKW Irak.
Wizyta odbyła się tuż przed Wielkanocą. Andrzejczak i Piotrowski spotkali się z polskimi żołnierzami i
złożyli im życzenia świąteczne oraz podziękowali za służbę. Za pośrednictwem połączenia wideo
generałowie przekazali też życzenia wszystkim polskim kontyngentom zagranicznym.
Czytaj też: Duda: zakup F-35 znaczący i dla lotnictwa, i dla gospodarki
Z powodu wizyty na Bliskim Wschodzie na środowym spotkaniu wielkanocnym prezydenta Andrzeja
Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka z żołnierzami w Warszawie szefa SGWP i dowódcę
operacyjnego reprezentowali ich zastępcy. Andrzejczak i Piotrowski towarzyszyli natomiast
prezydentowi i ministrowi w poniedziałek podczas wizyty w PKW w Bośni i Hercegowinie (gdzie
zaproszeni byli także przedstawiciele kontyngentu w Kosowie). W ubiegłym tygodniu obaj generałowie
byli u polskich żołnierzy w Afganistanie.
Polscy żołnierze wrócili do Iraku w połowie 2016 r., wspierając globalną koalicję, która walczyła z tzw.
Państwem Islamskim. Zgodnie z postanowieniem prezydenta maksymalna liczebność kontyngentu
została określona na 350 żołnierzy i pracowników wojska. Większość z nich jest w Iraku, ale żołnierze
PKW są także w Kuwejcie, Jordanii i Katarze.
Czytaj też: Około 200 polskich żołnierzy pojedzie jesienią do Libanu. Powrót na misje pokojowe ONZ

