17 maja 2019
ŚWIĘTO OSŻW W WARSZAWIE

Z okazji święta 17 maja odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczył komendant główny Żandarmerii
Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch oraz dowódcy, komendanci, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele służb,
formacji, instytucji i jednostek wojskowych współpracujących z OSŻW w Warszawie podczas realizacji zadań
ustawowych i przedsięwzięć szkoleniowych. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz
samorządowych, komendanci oddziałów terenowych ŻW i byli żołnierze OSŻW w Warszawie. W święcie
polskich kolegów uczestniczyli również funkcjonariusze niemieckiej policji specjalnej SEK. Wyjątkowym
gościem była córka dowódcy Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej Hanna Rybicka, która przekazała
żołnierzom OS-u pamiątki po swoim ojcu.
Uroczystość rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego w dniu 15 maja br. st. sierż.
Łukasza Bartkowskiego, inspektora ruchu drogowego Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowego.
Święto sformowanego 2 lutego 2004 roku Oddziału było okazją do podziękowania za wzorową służbę oraz
wyróżnienia żołnierzy osiągających najlepsze wyniki w działalności służbowej.
– W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim za 15 lat pełnej profesjonalizmu, zaangażowania i
poświęcenia służby i pracy. Drodzy żandarmi i pracownicy, potwierdziliście, że decyzja o powołaniu Waszej
jednostki była słuszna i uzasadniona dla polskich sił zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej i bezpieczeństwa
naszego państwa. Pamiętajcie, jestem dumny z Was i Waszych osiągnięć służbowych, które realizujecie zgodnie
z literą prawa, na bardzo wysokim poziomie i ze 100-procentowym zaangażowaniem, niejednokrotnie kosztem
zdrowia i życia rodzinnego. Podziwiam to i doceniam – powiedział gen. bryg. Tomasz Połuch, wręczając płk.
Sławomirowi Tęczy jako dowód uznania pamiątkowe tablo na 15-lecie istnienia Oddziału.
– Jestem bardzo dumny z tego, że Żandarmeria Wojskowa i warszawski oes jest rozpoznawalny na całym
świecie dzięki żołnierzom Wydziału Ochrony i Wydziału Działań Specjalnych, którzy nie pozostają anonimowi,
a wręcz traktowani są na równi z przedstawicielami takich jednostek zagranicznych jak agencje ochrony
wszystkich państw NATO, w tym amerykańskiego Secret Service, francuskiej policji RAID, brytyjskiego SAS czy
też niemieckiej policji specjalnej SEK – powiedział komendant OSŻW w Warszawie płk Sławomir Tęcza,
dziękując swoim podwładnym za dyspozycyjność, mobilność oraz podejmowanie szybkich decyzji i działań,
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które, choć generują duży stres, zawsze muszą być bezbłędne.
Podczas apelu komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch w asyście komendanta
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie płk. Sławomira Tęczy wręczył żołnierzom Medale
za Długoletnią Służbę i Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Żołnierze zostali wyróżnieni także tytułem
honorowym Zasłużony Żołnierz RP II i III stopnia.
Za wybitny dorobek w służbie wojskowej, okazany trud, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz uzyskanie
bardzo dobrych wyników w działalności służbowej Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP został
wyróżniony ppłk Michał Cichocki, zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w
Warszawie.
Z okazji święta jednostki płk Sławomir Tęcza wręczył osobom zasłużonym dla Oddziału, które pomagają,
wspierają i służą swoim doświadczeniem żołnierzom OS-u Odznakę Pamiątkową Oddziału Specjalnego
Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i ryngraf okolicznościowy.
Po apelu, który zakończyła defilada pododdziałów, goście obejrzeli pojazdy i sprzęt specjalistyczny
wykorzystywane przez żołnierzy OS-u podczas realizacji zadań służbowych.
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