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Od dnia 12 kwietnia 1999 roku, kiedy płk Andrzej Solnica objął do-
wództwo 10 Brygady Logistycznej, dokładano starań, aby żołnie-
rze i pracownicy cywilni nowej jednostki wojskowej posiadali nie 

tylko jasno określone cele, ale również wysokie kwalifikacje moralne. 
Dlatego też wskazano na postać Piotra Wysockiego - bohatera zrywu 
powstańczego z 1830 roku, jako 
na wzorzec całkowitego po-
święcenia służbie, co w sposób 
wymowny oddaje napis położo-
ny na jego grobie: «Wszystko dla 
Ojczyzny - nic dla mnie». Wierni 
temu zawołaniu, które odczy-
tujemy codziennie na pomniku 
umieszczonym na terenie jed-
nostki, z dumą wspominamy 
przeszłość i z odwagą patrzymy 
w przyszłość. Tak, jak niegdyś 
wzbudzona w sercach szlachet-
na miłość kraju ojczystego wio-
dła żołnierzy z ziemi obcej do 
Polski, tak dzisiaj z ziemi pol-
skiej, a co dla nas szczególnie 
ważne - opolskiej - wyruszamy 
w świat nieść poczucie bezpie-
czeństwa oparte na ideałach 
tak bliskiej nam wolności”. 

Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej i garnizonu Opole
  płk Szymon Lepiarz
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Kalendarium
4 października 2002 r.
Decyzja Nr 265/MON Ministra Obrony Narodowej 
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, zacho-
wania nazwy wyróżniającej, dorocznego święta 
i symboliki wojskowej oraz nadania imienia pa-
trona 10 BLog - płk. Piotra Wysockiego

19 października 2002 r.
Przedstawiciel Prezydenta RP 
wręczył Brygadzie sztandar ufun-
dowany przez Społeczny Komitet 
Fundatorów Sztandaru

Patron10 Opolskiej Brygady 
Logistycznej – płk Piotr Wysocki

Płk Piotr  Wysocki urodził się 10 września 1797 r. w Winiarach k. Warki 
w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Odrowąż. W roku 1818 
wstąpił jako kadet do pułku grenadierów gwardii. W roku 1827  Wysocki 

otrzymał awans na podporucznika i został instruktorem musztry w Szkole Podchorą-
żych Piechoty w Warszawie. W grudniu 1828 r. założył sprzysiężenie zmierzające do 
powstania i proklamowania niepodległości, które nawiązywało do tradycji Towarzystwa 
Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego. 29 listopada 1830 r. rozpoczął powsta-
nie, prowadząc podchorążych na warszawski Arsenał.

Piotr Wysocki walczył w bitwach powstania listopadowego pod Dobrem, Wawrem, 
Grochowem, Okuniewem, Boremlem. 25 stycznia 1831 r. awansował na kapita-
na, a na początku lutego został oddelegowany do 7 Pułku Piechoty. 3 marca 
1831 r. gen. J. Skrzynecki odznaczył go Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Milita-
ri. 20 maja 1831 r. awansował na majora, a pięć dni później objął dowództwo 
10 Pułku Piechoty.  We wrześniu 1831 r. w czasie obrony Warszawy walczył 
na Woli, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej. W latach 1831-1834 prowadzo-
no przeciwko niemu proces przed Najwyższym Sądem Kryminalnym, w któ-
rym skazano go na karę śmierci, zamienioną później na 20 lat ciężkich robót 
na Syberii. Początkowo został zesłany do Aleksandrowska k. Irkucka, a po 
próbie ucieczki w 1835 r. otrzymał karę chłosty i katorgi, a także 
dodatkowo 3 lata zesłania do Akatui za Bajkałem.

24 lipca 1857 r. po odbyciu pełnej kary 23 lat zesłania Piotr 
Wysocki otrzymał paszport i zezwolono mu na powrót do 
Królestwa Polskiego. Osiadł w Warce i prowadził tam sa-
motny, skromny tryb życia pod stałym nadzorem policji. 
Po powrocie z zesłania tytułowano Piotra Wysockiego puł-
kownikiem, co pozwala przypuszczać, że podkreślano w ten 
sposób stopień wojskowy przyznany mu za zasługi w obronie 
Warszawy. Dokumentacja tego aktu zaginęła wraz z upadkiem 
powstania listopadowego. W Warce przeżył Wysocki prawie 20 
lat. Zmarł 6 stycznia 1875 r. i został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu. Gazety galicyjskie pisały wówczas o nim: „Był 
to człowiek wysokiej prawości i poświęcenia, dzielny żołnierz, 
skromny i małomówny”.

Piotr Wysocki stał się symbolem powstania listopadowego. 
Jego czyny zostały uwiecznione na kartach literatury narodo-
wej. Jest  autorem „Pamiętnika Piotra Wysockiego o powsta-
niu 29 listopada 1830 roku”. Dla żołnierzy 10 Opolskiej Brygady 
Logistycznej płk Piotr Wysocki jest wzorem męstwa, ofiarności 
i poświęcenia dla Ojczyzny. 29 listopada 2010 r., w 180. rocznicę 
Nocy Listopadowej, odsłonięto na terenie należącym do Brygady 
pomnik Piotra Wysockiego.

Uroczyste wręczenie sztandaru z rąk przed-
stawiciela Prezydenta RP odbyło się w dniu 
19.10.2002 r. na opolskim Rynku.

Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształ-
cie kwadratu, po której obu stronach znajdują 
się krzyże kawalerskie wykonane z czerwonej 
tkaniny. Boki sztandaru, z wyjątkiem tego przy-

twierdzonego do drzewca, są obszyte 
złotymi frędzlami. Na głównej 
stronie płata, pośrodku krzyża 
kawalerskiego, w czerwonym 
kręgu znajdują się dwie gałązki 
wawrzynu, ułożone w kształ-
cie wieńca, haftowane złotym 
szychem. W jego środku jest 

wizerunek orła białego z głową zwróconą do 
drzewca, haftowany srebrnym szychem; koro-
na, dziób i szpony są wyszyte złotym szychem. 
Między ramionami krzyża kawalerskiego, w ro-
gach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, 
w ich polach znajduje się liczba „10”. 

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża 
kawalerskiego widnieje wieniec, taki jak na 
stronie głównej - w jego środku umieszczony 
jest haftowany złotym szychem napis „BÓG HO-
NOR OJCZYZNA”. Pomiędzy ramionami krzyża, 
w rogach płata, znajdują się wieńce wawrzynu, 
a w ich polach są umieszczone: w prawym gór-
nym wieńcu odwzorowanie herbu Opola, w pra-
wym dolnym wieńcu wizerunek odznaki ZBŻZ 

i OR WP, w lewym dolnym wieńcu wizerunek 
odznaki pamiątkowej 10BLog, w  lewym gór-
nym wieńcu wizerunek odznaki pamiątkowej 
10 SDZ.  Głowica sztandaru składa się z orła 
i podstawy wykonanych z białego metalu. 

Korona, dziób i szpony orła są złote. Na przed-
niej ścianie podstawy znajdują się inicjały 
„BLog”. Drzewce sporządzone jest z drewna to-
czonego. Biało – czerwona szarfa jest umiesz-
czona na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po 
głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą 
do dolnego brzegu płata i są zakończone złoty-
mi frędzlami takimi jak 
płat sztandaru. 

Sztandar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej 

Akt ufundowania sztandaru 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej 
im. płk. Piotra Wysockiego

My przedstawiciele społeczeństwa miasta Opola, działając na podstawie Ustawy 
z dnia 19 lutego 1993 r. „O znakach Sił Zbrojnych RP” postanowiliśmy w dniu 
10 maja 2002 r. ukonstytuować się w Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego. W naszej polskiej tradycji 
sztandary jednostkom wojskowym fundowały społeczności lokalne. Sztandar 10 Opol-
skiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego nawiązuje do tradycji jednostek 
10 Sudeckiej  Dywizji Zmechanizowanej i ich czynów żołnierskich. Szczególnym wyrazem 
więzi z pokoleniami żołnierskiej służby na ziemi opolskiej jest umieszczenie herbu Opola, 
odznaki pamiątkowej 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej i odznaki ZBŻZ i OR WP 
na płacie fundowanego sztandaru i gwoździ pamiątkowych jednostek Dywizji.

Panowie i Panie oficerowie, chorążowie, podoficerowie, żołnierze. 
Sztandar nadany przez Prezydenta RP niech będzie symbolem dziedziczenia 
chlubnych tradycji, wiernej, żołnierskiej służby czasu wojny i pokoju.                       

 Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru

10 Opolska Brygada Logistyczna jest jednostką wojskową Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych przeznaczoną do wsparcia logistycznego Polskich Jednostek Wojsko-
wych wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami. 
Do głównych zadań Brygady należy: wydzielenie sił i środków do wsparcia lo-
gistycznego jednostek wojskowych uczestniczących w operacjach 
w kraju i  poza jego granicami po-
przez zabezpieczenie materiałowe, 
techniczne, medyczne i finansowe. 
10 Brygada Logistyczna przeznaczo-
na jest do zabezpieczenia logistycz-
nego sił odpowiedzi i sił zdolnych do 
przerzutu oraz wsparcia logistycz-
nego Polskich Kontyngentów Woj-
skowych wykonujących zadania poza 
granicami kraju. Brygada realizuje 
zadania wsparcia logistycznego na 
rzecz jednostek wojskowych wydzie-
lonych do działania w ramach sojuszu 
(sił zdolnych do przerzutu) oraz jed-
nostek SZ RP w obszarze odpowie-
dzialności na terenie kraju.

Formowanie 10 Brygady Logistycznej rozpoczęło się na mocy Zarządzenia Mini-
stra Obrony Narodowej nr PF 14/Org. z 9 lutego 1999 roku. Powstanie jednost-
ki wynikało z kierunków restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, które u progu wstą-

pienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego potrzebowały wyspecjalizowanej 
jednostki, mogącej zapewnić logistyczne wsparcie dla Polskich Kontyngentów Woj-
skowych w misjach poza granicami kraju. Wówczas 10 Brygada Logistyczna była 
pierwszą i jedyną w swoim rodzaju i przeznaczeniu formacją w Wojsku Polskim. 

10 Opolska Brygada Logistyczna jest kontynuatorką tradycji rozformowanej w 1999 
roku 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, która kultywowała tradycje 10 Dywizji 
Piechoty. 10 Dywizja Piechoty powstawała w okresie październik – listopad 1944 
roku w Rzeszowie, a już 27.02.1945 roku została włączona do 2 Armii WP. Wzięła 
udział w  operacji berlińskiej i praskiej. W 1952 roku przemieszczono dywizję na 
teren Śląska Opolskiego, a trzy lata później przeformowano dywizję na pancerną. 
W 1990 roku dywizja została przeformowana w zmechanizowaną i przyjęła nazwę 
10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana. W 1999 roku 10 SDZ rozformowano, a jej 
tradycje przejęła 10 Opolska Brygada Logistyczna.

PRZEZNACZENIE I GŁÓWNE ZADANIA

Obszary działania 10 Brygady Logistycznej:
W zakresie zabezpieczenia PKW poza granicami kraju  – zasadnicze zadania:
- przygotowanie stanów osobowych Narodowych Elementów Wsparcia logistycznego
- prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej Polskich Kontyngentów Wojskowych 
 i inwentaryzacja mienia
- zaopatrywanie w uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki bojowe i materiałowe
- ewakuacja medyczna
- ewakuacja zwłok
- organizacja transportów z zaopatrzeniem

Główne zadania realizowane przez brygadę na obszarze kraju:

W zakresie zabezpieczenia materiałowego:

- planowanie zabezpieczenia materiałowego
- prowadzenie ewidencji mienia wojskowego w służbach materiałowych 
- gromadzenie środków bojowych i materiałowych na potrzeby oddziału gospodarczego
- żywienie stanów osobowych
- rotacja i odświeżanie zapasów
- wyposażanie stanów osobowych w należne im wyposażenie indywidualne 
- utrzymanie wymaganego stanu zapasów środków bojowych i materiałowych 

W zakresie zabezpieczenia technicznego:

- planowanie zabezpieczenia technicznego
- prowadzenie ewidencji mienia wojskowego w służbach technicznych 
- gromadzenie technicznych środków materiałowych na potrzeby oddziału gospodarczego
- zabezpieczenie eksploatacji pojazdów
- zapewnienie obsługi technicznej, zabiegów konserwacyjnych i remontów uzbrojenia 

i sprzętu wojskowego
- wyposażanie stanów osobowych w należne im wyposażenie indywidualne 
- utrzymanie wymaganego stanu zapasów technicznych środków materiałowych

W zakresie zabezpieczenia transportowego:

- planowanie zabezpieczenia transportowego
- prowadzenie ewidencji mienia wojskowego w służbie komunikacji wojskowej 
- wykonywanie dokumentów przewozowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 dla przewozów krajowych i zagranicznych
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W dniu 29 czerwca 1999 roku na 
Placu Wolności w Opolu płk 
dypl. Antoni Tkacz przekazał 

dowódcy 10 Brygady Logistycznej płk. 
dypl. Andrzejowi Solnicy sztandar oraz 
tradycje 10 Sudeckiej Dywizji Zmecha-
nizowanej. 10 Brygada Logistyczna 
otrzymała również nazwę wyróżniają-
cą „Opolska”.

28 czerwca 1999 r. decyzją nr 122/MON 
Ministra obrony Narodowej w sprawie 
przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania 
nazwy wyróżniającej „Opolska” - usta-
nowiono doroczne święto 10BLog.

Od tego czasu, każdego roku żołnierze 
10 Brygady Logistycznej uczestniczą 
w kilkudziesięciu uroczystościach pa-
triotycznych, świętach państwowych 
oraz rocznicach wydarzeń historycz-
nych na terenie Opolszczyzny.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami

10 Opolskiej Brygady Logistycznej
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   płk Piotr Wysocki

Zabezpieczenie uroczystości patriotycznych, 
świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych

Wsparcie weteranów i kombatantów

Wspólne szkolenie z Policją 
i Państwową Strażą Pożarną

Spotkania z dziećmi 
i młodzieżą w szkołach Dni Otwartych Koszar

Służba 
dla Opolszczyzny

10BLog od początku powstania 
współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, kombatanc-

kimi i szkołami na terenie województwa 
opolskiego w zakresie kultywowania 
tradycji Wojska Polskiego oraz promocji 
obronności.

Każdego roku 10 Brygada Logistyczna or-
ganizuje Dni Otwartych Koszar, podczas 
których prezentowane są pojazdy wojsko-
we, uzbrojenie i wyposażenie indywidualne 
żołnierza. Dni cieszą się dużym powodze-
niem, szczególnie wśród młodzieży szkol-
nej. W przeciągu dwóch dni 10 Brygadę 
Logistyczną odwiedza średnio 4500 gości.

10 Brygada Logistyczna jest miejscem, 
gdzie szczególnym szacunkiem otacza 
się weteranów i kombatantów. Żołnierze 
wspierają stowarzyszenia i związki kom-
batanckie, pomagając w bieżącej działal-
ności tych instytucji. Zabezpieczają uro-
czystości patriotyczne i obchody rocznic 
wydarzeń historycznych organizowane 
przez kombatantów. Weterani są rów-
nież gośćmi podczas ważnych wydarzeń 
w życiu 10 Brygady Logistycznej. Każdego 
roku Brygada jest gospodarzem spotkania 
kombatantów i weteranów z całego woje-
wództwa opolskiego z okazji świąt Bożego 
Narodzenia.

10 Brygada Logistyczna pełni istotną rolę 
w wojewódzkim systemie zarządzania 
kryzysowego, ze względu na posiadane 
siły i środki do realizacji zadań w zakre-
sie neutralizacji zagrożeń niemilitarnych 
i klęsk żywiołowych. Żołnierze odbywają 
wspólne szkolenia z Policją Państwową 
oraz Państwową Strażą Pożarną.



Szkolenie rezerw osobowych 
– szkolenie elewów służby przygotowawczej

W służbie Ojczyźnie

Szkolenia poligonowe

Szkolenia poligonowe są realizowane przez żołnierzy 
10 Brygady Logistycznej w ciągu całego roku. Są to 
szkolenia na szczeblu batalionu, brygady, Inspektora-
tu Wsparcia Sił Zbrojnych, jak również narodowe i mię-
dzynarodowe ćwiczenia wojskowe.

Przekazanie relikwii 
Św. Jana Pawła II

W dniu 28 czerwca 2017 
roku podczas uroczystej 
Mszy Świętej w intencji żoł-
nierzy i pracowników woj-
ska 10 Brygady Logistycznej 
oraz ich rodzin przekazano 
dla kaplicy garnizonowej 
w Opolu relikwie Świętego 
Jana Pawła II. 

Od 2013 roku 10 Brygada Logistyczna bierze udział w Międzyna-
rodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To trzecia 
co do wielkości wystawa przemysłu zbrojeniowego w Europie po 
Londynie i Paryżu, która w 2018 roku zgromadziła 624 firmy z 31 
krajów świata, w tym 328 firmy polskie. Kieleckie targi zbrojeniowe 
odwiedziły 53 delegacje z 46 państw. MSPO 2018 odwiedziło 34 106 
gości z całego świata, w tym 16 000 towarzyszące im Dni Otwarte. 

10 Brygada Logistyczna podczas kieleckich targów przygotowu-
je stoisko promocyjne, na którym prezentuje tradycje, historię, 
zadania, posiadany sprzęt i uzbrojenie wojskowe. Prezentowane 
są także autorskie rozwiązania w zakresie szkolenia czy obsługi 
sprzętu, opracowane i wdrażane w 10 Brygadzie Logistycznej. 
W 2018 roku szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przyznał 
wyróżnienia specjalne „Za wprowadzenie i wdrożenie nowator-
skich rozwiązań” dla 55 Batalionu Remontowego 10 Brygady 
Logistycznej i 11 Batalionu Remontowego.

Udział w Międzynarodowym Salonie 
Przemysłu Obronnego w Kielcach

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Każdego roku w dniu 15 
sierpnia, podczas Święta 
Wojska Polskiego podod-
dział honorowy 10 Brygady 
Logistycznej bierze udział 
w defiladzie wojskowej 
w Warszawie. Obecność 
w stolicy jest także okazją do 
złożenia wieńca przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza.

10 Brygada Logistyczna od 2018 roku przeprowadza szkolenie 
służby przygotowawczej i wdraża ochotników do służby w korpu-
sie szeregowych zawodowych. 

Służba Przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla 
ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby woj-
skowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi od-
bycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowe-
go. Głównym celem służby przygotowawczej jest   gromadzenie 
wyszkolonych zasobów osobowych. Dzięki niej obywatele mają 
możliwość dopełnienia obowiązku odbycia służby wojskowej.

Współpraca międzynarodo-
wa jest istotnym elementem 
działalności 10 Brygady Logi-
stycznej. W koszarach odby-
wają się częste wizyty żołnie-
rzy z państw członkowskich 
NATO. Dotyczą one szkolenia, 
wymiany doświadczeń, jak 
również służą zacieśnieniu 
wzajemnych relacji i oddaniu 
honorów wojskowych w miej-
scach pamięci.

Rumuński Dzień Pamięci 
w Łambinowicach

Szkolenie oficerów Bośni i Hercegowiny Wizyta żołnierzy Bundeswehry Wizyty oficerów armii czeskiej

Wspólne szkolenia z US Army w Opolu
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Współpraca międzynarodowa



Ćwiczenie Trident Juncture-18 to certyfikacja Sił Odpowiedzi NATO, które rozpo-
częły dyżur od stycznia 2019 roku. Po raz kolejny w skład sił sojuszniczych weszli 
żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Wydzielona do SON kompania trans-
portu sprzętu ciężkiego utworzona została na bazie 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu 
z Oleśnicy. 
Siły Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force, NRF) to pozostające w stałej 
gotowości wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, których zadaniem jest szybka 
reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Sojuszu, 
zwłaszcza zaś podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.

Ćwiczenie Saber Strike

Ćwiczenie Trident Juncture

Międzynarodowe ćwiczenie Wielonarodowego Dowództwa 
Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego

Połączona Grupa Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic 
Support Group – JSLG) to sojusznicza struktura powołana do 
kierowania i koordynacji logistyki w czasie działań bojowych. 
Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne kom-
ponentów: lądowego, morskiego, powietrznego oraz wojsk 
specjalnych, wykonujących zadania w ramach wielonarodowej 
połączonej operacji wojskowej.

W ćwiczeniu uczestniczy-
ło ponad stu oficerów oraz 
podoficerów z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwa-
cji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Republiki Cze-
skiej, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. 10 Brygadę Logistyczną 
z Opola reprezentowało czternastu oficerów, na czele z dowód-
cą, pułkownikiem Szymonem Lepiarzem.

Ćwiczenie Saber Strike-18 realizowano w czerwcu 2018 roku na terenie Estonii, 
Litwy, Łotwy i Polski. W ćwiczeniu wzięło udział około 18000 żołnierzy z 20 państw, 
w tym ponad 5000 polskich żołnierzy oraz 1000 pojazdów i jednostek sprzętu woj-
skowego z formacji podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych 
(DG RSZ). Wśród ćwiczących byli również żołnierze z 1 Batalionu Logistycznego 10 
Brygady Logistycznej z Opola, którzy zabezpieczali jednostki operacyjne w okoli-
cach Powidza.

Międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike - 18, organizowane przez Dowództwo 
Wojsk Lądowych USA w Europie, było ósmą edycją organizowanego od 2010 roku 
szkolenia. Manewry, podobnie jak poprzednie, uwzględniały m.in. elementy wspar-
cia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO rozmieszczonych w państwach 

bałtyckich i w Polsce. To amerykańskie ćwiczenie 
zalicza się jednocześnie do kluczowych przed-
sięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, przede 
wszystkim Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych i podległych mu jednostek wojskowych.

Żołnierska pamięć w Garnizonie Opole

Samoobrona Kobiet

Program „Żołnierska Pamięć” odgrywa istotną rolę w budowaniu świadomości obywa-
telskiej żołnierzy 10 Brygady Logistycznej. Podczas świąt państwowych i kościelnych 
logistycy oddają cześć swoim kolegom, kombatantom, weteranom, a także znanym i nie-
znanym towarzyszom broni, którzy odeszli na wieczną wartę.

Szczególnym dniem pamięci o tych, którzy już odeszli, jest Dzień Wszystkich Świętych. To 
czas zadumy nad tajemnicą życia i śmierci, kiedy to odwiedzamy cmentarze, aby ozdo-
bić groby swoich bliskich kwiatami, zapalić znicze i wspominać tych, których nie ma już 
wśród nas. W tradycji wojskowej, w dniu 1 listopada żołnierze pełnią warty honorowe na 
nekropoliach w całym kraju przy wojskowych kwaterach i pomnikach. W Opolu żołnie-
rze z 10 Brygady Logistycznej wystawiają Posterunki Honorowe przy pomniku Golgota 
Wschodu oraz przy Kwaterze Kombatantów II wojny światowej.

Aby godnie uczcić pamięć poległych i zmarłych żołnierzy, logistycy z batalionów struktu-
ralnych 10 Brygady Logistycznej oraz z 55 Batalionu Remontowego z Opola i z 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic kilka 
razy w roku porządkują na garnizonowych nekropoliach pomniki, nagrobki i kwatery, a także zapalają symboliczne znicze. Żoł-
nierze opiekują się miejscem ostatniego spoczynku generała Jana Lachowicza – byłego Ministra Obrony Narodowej w Rządzie 
na Uchodźstwie, grobem pułkownika Stanisława Glińskiego – pierwszego dowódcy brygady pancernej „Skorpion”, kwaterami 
13 niezidentyfikowanych polskich żołnierzy z II wojny światowej, pomnikiem Golgota Wschodu. Szczególnych zabiegów wymaga 
Kwatera Opolskich Kombatantów, ze względu na znajdującą się tam armatę. Konserwacją tego obiektu zajmują się specja-
liści z 55 Batalionu Remontowego. Na tzw. „Starym Cmentarzu” w Opolu żołnierze sprzątają teren wokół pomnika Polskich 
Żołnierzy z II wojny światowej i z okresu powojennego. Wyznaczona grupa żołnierzy z Komprachcic porządkuje otoczenie oraz 
pomnik patrona 91 Batalionu Logistycznego podpułkownika Antoniego Gali, chorążego Kazimierza Czekajły oraz chorążego 
Marka Kosydara.

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowa-
nych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. 
Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem 
był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absol-
wentów tych klas.

10 Brygada Logistyczna w ramach tego projektu 
współpracuje z Zespołem Szkół, Liceum Ogólnokształcącym 
w Gogolinie oraz Zespołem Szkół w Tułowicach. 

Legia Akademicka
Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studen-
tów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy pro-
gram skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 - 2008 szkolenie będzie dzieliło 
się na część teoretyczną, realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickie-
go, oraz część praktyczną, realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach woj-
skowych. W ramach tego projektu 10 Brygada Logistyczna współpracuje z Woje-
wódzkim Sztabem Wojskowym w Opolu oraz Politechniką Opolską.

1 marca 2018 r., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyła się 
inauguracja ogólnopolskiej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służbą”.
 
Zbiórka krwi odbyła się na terenie całej Polski. W marcu w każdym wojewódz-
twie zostały zorganizowane punkty, w których oddawana była krew. 

W 2018 roku po raz pierwszy w akcji „SpoKREWnieni służbą” udział wzięło Wojsko Polskie. Żołnierze oraz pracownicy 
polskiej armii z ponad 160 jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP przez cały marzec oddawali krew. W akcji zaangażowa-
nych było ponad 130 jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, a także jednostki podległe 
Dowództwu Operacyjnemu RSZ, w tym m.in. Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich. Obecni byli 
także żołnierze z jednostek Inspektoratu Wsparcia SZ, w tym żołnierze z 10 Brygady Logistycznej z Opola.

Żołnierska Pamięć
W środowisku wojskowym w obchody świąt państwowych i kościelnych wpi-
sana jest akcja „Żołnierska pamięć”, podczas której żołnierze odwiedzają 
cmentarze i porządkują kwatery kombatantów, weteranów oraz swoich kole-

gów. Celem programu „Żołnierska Pamięć” jest budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej, oraz 
kultywowa nie i pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach poległych w walkach za Ojczyznę, a także okazanie szacunku tym, 
którzy pełniąc ofiarną służbę w kraju i poza jego granicami oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawie-
dliwość, wolność i godność człowieka.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkolenio-
wego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, nauka pod-
stawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów 

i obezwładnień z zakresu samoobrony. Samoobrona Kobiet to program 10 bezpłatnych, dwugodzinnych szkoleń praktycznych 
dla pełnoletnich kobiet, które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu, wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Zajęcia odbywały się w 39 miastach w całym kraju, 
również w Opolu w koszarach 10 Brygady Logistycznej.

Na straży bezpieczeństwa Europy

Zajęcia w 10 Brygadzie Logistycznej zainaugurował szef szkolenia podpułkownik Maciej Kopeć, który powitał kursantki, omó-
wił przebieg kursu i przedstawił instruktorów. Po oficjalnej części instruktorzy plutonowy Przemysław Majcher i starszy 
szeregowy Robert Bober rozpoczęli pokazowe zajęcia. Uczestniczki szkolenia zobaczyły, jak wygląda rozgrzewka oraz jakich 
technik samoobrony nauczą się podczas zajęć, m.in.: przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji zewnętrznej, uwal-
nianie się z uchwytu, obrona przed kopnięciem, duszeniem, uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia czy 
z udziałem kilku napastników. Po krótkiej przerwie panie z zapałem przystąpiły do pierwszych ćwiczeń. 

Samoobrona Kobiet - pierwsze zajęcia
19.11.2016 r. Opole. W koszarach 10 Brygady Logistycznej 
odbyły się zajęcia pokazowe pierwszej edycji kursu 
Samoobrona Kobiet

Szkolenie certyfikowanych klas mundurowych

Udział w projektach Ministra Obrony NarodowejSpoKREWnieni Służbą

Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej!
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Z ziemi polskiej do…

Cele udziału w operacjach międzynarodowych:

POLSKA

MALI

IRAK

KUWEJT
PAKISTAN

AFGANISTAN
GRECJA

KONGO

CZAD

LIBAN

WŁOCHY

MACEDONIA
KOSOWO

BOŚNIA
I HERCEGOWINA

P oczątki udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych 
poza granicami państwa sięgają roku 1953, kiedy to pierwsza 
grupa rozpoczęła służbę w  zorganizowanej pod auspicjami ONZ 

Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Wysłano blisko 400 
obserwatorów wojskowych i personelu wspierającego w celu monitoro-
wania rozejmu pomiędzy Koreą Południową a Koreą Północną.

Od tego czasu ponad 115 tysięcy polskich żołnierzy brało udział w po-
nad 90 operacjach prowadzonych w 40 państwach Azji, Afryki i Europy. 
Do 1995 roku kontyngenty Wojska Polskiego uczestniczyły wyłącznie 
w działaniach kierowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 
wykonując głównie zadania logistyczne. Z tego okresu do historii przeszła 
służba polskich kontyngentów wojskowych w Korei, na Półwyspie Indo-
chińskim, w Egipcie, Izraelu, Syrii i Namibii. W kolejnych latach nastąpiło 
przewartościowanie polskiego zaangażowania w misjach. Zmniejszył się 
nasz udział w operacjach prowadzonych przez ONZ, wzrósł natomiast 
udział w operacjach doraźnych koalicji międzynarodowych oraz w misjach 
dowodzonych przez NATO, a od 2003 r. - przez Unię Europejską. 

Aktualnie polscy żołnierze służą w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Herce-
gowinie, na Łotwie, w Rumunii, Republice Środkowej Afryki, Kuwejcie oraz 
Republice Iraku. N arodowy Element Wsparcia (NSE – National Support Element) 

spełnia narodowe zadania zabezpieczenia logistycznego PKW, jak 
również realizuje zadania we wspólnym systemie logistycznym 

szczebla teatru działań. Organizuje dostawy towarów i usług do wydzie-
lonych pododdziałów (elementów) Polskiego Kontyngentu Wojskowego. 
Zapewnia ciągłość zabezpieczenia logistycznego oraz utrzymuje wyma-
gane normy zapasów środków zaopatrzenia. Działalnością NSE kieruje 
Dowódca NSE, który odpowiada za planowanie i organizowanie wsparcia 
logistycznego w Polskim Kontyngencie Wojskowym.

WŁOCHY

BOŚNIA
i HERCEGOWINA

GRECJA 

POLSKA 

MACEDONIA 
KOSOWO 

Macedonia
i Kosowo

1999 - 2009

Misja pokojowa 
KFOR

Bośnia i Hercegowina

2002 - 2010

Misja pokojowa w ramach NATO-
-SFOR i EUFOR 
KFOR

Grecja

2004

Zabezpieczenie 
Igrzysk 
Olimpijskich 
i Paraolimpijskich

Włochy

2018

Operacja
wojskowa Unii Europejskiej
EUNAVFOR MED w ramach PKW EU
SOPHIA
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ŚWIAT EUROPA

1999 - 2009 misja pokojowa KFOR – Macedonia i Kosowo 
2002 - 2010 misja pokojowa w ramach NATO-SFOR i EUFOR  
 - Bośnia i Hercegowina 
2004 zabezpieczenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – Grecja
2018 operacja wojskowa Unii Europejskiej EUNAVFOR MED 
 w ramach PKW EU SOPHIA - Włochy
1999 - 2009 misja pokojowa ONZ – Liban 
2002 - 2007 operacja antyterrorystyczna „Enduring Freedom” - Afganistan 
2003 - 2008 udział w operacji „Iraqi Freedom” i w Międzynarodowych 
 Siłach Stabilizacyjnych – Irak
2005 - 2006 operacja humanitarna NATO „Swift Relief” – Pakistan
2007 - 2014 misja pokojowa w ramach misji NATO-ISAF - Afganistan 
2015 misja szkoleniowa NATO „Resolute Support” – Afganistan
2016 - 2017 operacja wojskowa „Inherent Resolve” do walki 
 z tzw. Państwem Islamskim - Kuwejt
2006 misja pokojowa w ramach Sił Unii Europejskiej 
 - Demokratyczna Republika Konga 
2008 - 2009 misja pokojowa UE i ONZ MINURCAT 
 - Republika Czadu i Republika Środkowoafrykańska
2013 - 2014 misja szkoleniowa Unii Europejskiej - Republika Mali                        

Nasze misje wojskowe na mapie świata:

Nasze misje wojskowe na w Europie:

obrona interesów narodowych przed zewnętrznymi zagrożeniami 
poprzez likwidowanie źródeł kryzysów oraz wygaszanie konfliktów 
w bliższym i dalszym otoczeniu strategicznym Rzeczypospolitej Polskiej

budowa stabilnego środowiska bezpieczeństwa

umacnianie instytucji i organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego

wypełnianie zobowiązań sojuszniczych poprzez zacieśnianie dwustronnej 
oraz wielostronnej współpracy wojskowej i pozawojskowej z sojusznikami, 
koalicjantami, partnerami

zapobieganie katastrofom humanitarnym

reagowanie na sytuacje naruszające prawa człowieka



Do najważniejszych zadań mandatowych należało:

Statystyki PKW KFOR Kosowo

Zestawienie transportów PKW KFOR

Liczba żołnierzy 10BLog kierowanych na poszczególne zmiany 
w PKW KFOR 1999 - 2009

Misja pokojowa KFOR – Macedonia i Kosowo 

KOSOWO

Albania

Serbia

Macedonia

 PKW  rodzaj transportu  ilość transportów waga (ton)

 KFOR lotniczy 28 281,0

 PKW czas trwania misji  liczba żołnierzy uwagi

 KFOR IV 1999 - V 2013 179 -

Prisztina BOŚNIA
i HERCEGOWINA

Statystyki PKW EUFOR Bośnia i Hercegowina

Zestawienie transportów PKW EUFOR

Liczba żołnierzy 10BLog kierowanych 
na poszczególne zmiany w PKW EUFOR

10 Brygada Logistyczna przejęła obowiązki w zakresie wsparcia logistycznego 
na terenie Bośni i Hercegowiny w ramach NATO-SFOR i od 2004 r. w ramach 
Unii Europejskiej -EUFOR.

SFOR, (ang. NATO’s Stabilisation Force – Siły Stabilizacyjne NATO) – wojskowa grupa 
międzynarodowa rozlokowana w Bośni i Hercegowinie, której przewodziło NATO. Za-
sadniczym celem SFOR było utrzymanie porozumienia z Dayton. SFOR działało w ra-
mach operacji Operation Joint Guard (21 grudnia 1996 - 19 czerwca 1998) i Operation 
Joint Forge (20 czerwca 1998 - 2 grudnia 2005). Zgodnie z decyzjami politycznymi i woj-

skowymi Polski Kontyngent Wojskowy EUFOR realizujący zadania stabilizacyjne w Bo-
śni i Hercegowinie 30 listopada 2010 roku zakończył swoją działalność. 

Obecnie misję utrzymywania pokoju w tym rejonie pełnią wojska EUFOR w ramach mi-
sji Althea. 1 grudnia 2010 roku zadania doradczo-szkoleniowe w Bośni i Hercegowinie 
rozpoczął Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT (ang. Mobile Training Teams), 
w którego skład wchodzą cztery Mobilne Zespoły Szkoleniowe oraz 2 Zespoły Łączniko-
we-Obserwacyjne. Ponadto Polacy służą także w kwaterze Sił EUFOR oraz w Europej-
skim Oddziale Żandarmerii Wojskowej.

Chorwacja

Chorwacja

Czarnogóra

Serbia

Do głównych zadań Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego należało:

szkolenie i budowa zdolności wojskowych 
Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny
monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa
współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, 
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie 
odpowiedzialności

 PKW  rodzaj transportu  ilość transportów waga (ton)

 EUFOR lotniczy 38 196,6

2005 - 2010
Misja pokojowa w ramach NATO-SFOR i EUFOR  - Bośnia i Hercegowina

Medal przyznawany żołnierzom pełniącym służbę 
w ramach EUFOR na terenie Bośni i Hercegowiny 
za udział w operacji Unii Europejskiej o kryptonimie “ALTHEA”.

Sarajewo
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którym było sformowanie Narodowej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego (National Support 
Element NSE-1). Już 29 czerwca 1999 roku na dworcu kolejowym w Komprachcicach pożegnano 

obsadę NSE-1, która wyjechała do Macedonii, aby wspierać logistycznie żołnierzy 18 Batalionu De-
santowo-Szturmowego z Bielska-Białej, operujących w Kosowie w ramach misji NATO. Oficjalne po-
żegnanie odbyło się dzień później na dworcu kolejowym Opole Główne. Na pamiątkę tego wydarzenia 
w dniu 30 czerwca obchodzone jest święto 10 Brygady Logistycznej. 

Pierwszym zadaniem bojowym, a zarazem testem dla nowo powstałej jednostki wojskowej, było sfor-
mowanie Narodowej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego NSE (National Support Element), która 30 
czerwca 1999 r. wyjechała do Macedonii, aby zapewnić wsparcie logistyczne dla 18 Batalionu Desanto-
wo - Szturmowego z Bielska-Białej, operującego w ramach misji pokojowej KFOR NATO.

W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające 
na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych 
w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizowa-
nia sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na 
przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na 
wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porząd-
ku i bezpieczeństwa. Pełna nazwa brzmi Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach 
Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Re-
publice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Udział Sił Zbrojnych RP w operacji „Joint Guardian” - operacja NATO w Koso-
wie - zapoczątkowali na przełomie czerwca i lipca 1999 r. żołnierze 18 Bata-
lionu Desantowo-Szturmowego. Od 15 lipca 2000 r. w misji uczestniczył Pol-
sko-Ukraiński Batalion (POLUKRBAT). Przez 13 lat funkcjonowania Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Kosowie następowało wiele zmian organizacyjnych. 
W tym czasie polscy żołnierze udowodnili, że są dobrze wyszkoleni i przygo-
towani do realizacji zadań postawionych przez wyższych przełożonych. Camp 
Bondsteel – baza Wojsk Lądowych USA w Kosowie jest miejscem stacjonowa-
nia Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. Baza jest również wykorzystywa-
na jako miejsce stacjonowania PKW.

Głównym rejonem działania KFOR były cztery północne gminy Kosowa, tj.: Mi-
trovica, Leposavic, Zubin Potoc i Zvecan. W związku z tym, polska kompania 
manewrowa wykorzystuje bazę Nothing Hill jako miejsce stacjonowania w cza-
sie wykonywania zadań mandatowych na północy. Ponadto, w zależności od po-
trzeb MNBG-E, część kompanii manewrowej rotacyjnie rozmieszczona jest na 
posterunku GATE-1 przy linii administracyjnej oddzielającej Serbię i Kosowo. 
Górzysty teren, niekorzystne warunki atmosferyczne, jak również skompliko-
wana sytuacja polityczna i społeczna w regionie sprawiają, że służba staje się 
wymagająca zarówno dla żołnierzy, jak i dla kierujących operacjami dowódców. 
Warto jednak zauważyć, że bliskość kulturowa między Polakami i kosowskimi 
Serbami korzystnie wpływa na postrzeganie sił KFOR, jak również ułatwia wy-
konywanie powierzonych nam zadań.

 PKW czas trwania misji  liczba żołnierzy uwagi

 EUFOR II 2005 - VII 2010 16 -

przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych
zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania
zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowania
przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia 
warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizowania sytuacji w prowincji
wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa 
i porządku publicznego w prowincji
sprawowanie kontroli na przejściach granicznych 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji 
międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść
wspieranie pomocy humanitarnej
demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR



Statystyki PKW GRECJA

Liczba żołnierzy 10 BLog kierowanych do PKW GRECJA 

 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 GRECJA VIII 2004 - XII 2004 11 -

GRECJA

Ateny

Sparta

Sformowanie przez 10BLog Narodowego Elementu Wsparcia 
dla  pododdziału do sił Dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO – Rumunia 2017

30 maja 2017 r. - sformowanie przez 10 Brygadę Logistyczną 
Narodowego Elementu Wsparcia w Polskim Kontyngen-
cie Wojskowym w Rumunii. Żołnierze wchodzą w skład 

wielonarodowej brygady, działającej w ramach sił Dostosowanej 
Wysuniętej Obecności NATO, tzw. tFP (z ang. tailored Forward Pre-
sence).

PKW Rumunia podporządkowany jest wielonarodowej batalionowej 
grupie bojowej wchodzącej w skład rumuńskiej 2 Brygady Piechoty, 
a pod względem kierowania narodowego podlega Ministrowi Obrony 
Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych.

PKW Rumunia liczy do 250 żołnierzy. Wyposażony jest w 14 kołowych 
transporterów opancerzonych Rosomak, a także sprzęt wspierają-
cy ich funkcjonowanie w rejonie ćwiczeń. Głównym zadaniem jest 
wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Połu-
dniowy-Wschód. 

Szczyt NATO w Warszawie był jednym z najważniejszych w naj-
nowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pokazał jedność, 
spójność i solidarność państw członkowskich. Zakończył się pod-
jęciem decyzji, które mają znaczenie historyczne i są przełomowe 

dla przyszłości Polski. Zdecydowano m.in. o realnym wzmocnieniu 
bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO poprzez rozmieszczenie 
na jej obszarze pododdziałów sojuszniczych. Zwiększą one zdolność 
całego NATO do natychmiastowego reagowania na pojawiające się 
zagrożenia.

Decyzja o rozpoczęciu tworzenia Dostosowanej Wysuniętej Obecno-
ści, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) była jednym z najważ-
niejszych osiągnięć Szczytu NATO w Warszawie. Jest ona ukierun-
kowana na zwiększenie potencjału obrony i odstraszania NATO na 
południowej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Wzmacniając bezpieczeństwo Rumunii, wzmacniamy bezpieczeń-
stwo wschodniej i południowej flanki NATO i całego Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. Wszystkie działania tak Sojuszu, jak i jego po-
szczególnych członków mają charakter defensywny i odstraszający. 
Są wynikiem adaptacji NATO do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa.

Polska jest również „dawcą” bezpieczeństwa, a nie tylko jego „bior-
cą”. W ramach inicjatywy wzmacniania wschodniej flanki NATO Pol-
ska jest jedynym państwem, które zarówno przyjmuje batalionową 
grupę bojową na swoim terytorium, jak i wspomaga pododdziały 
NATO tworzone w Rumunii.

RUMUNIA

Bukareszt

Zabezpieczenie Igrzysk Olimpijskich
i Paraolimpijskich – Grecja 2004

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego w Republice Greckiej (PKW Grecja) - wydzie-
lony komponent Sił Zbrojnych RP przeznaczony do ochrony chemicznej 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku.
W kwietniu 2004 roku w związku z zagrożeniem terrorystycznym rząd Grecji 
wystosował prośbę do NATO w sprawie pomocy w zabezpieczeniu mającej tam 
się odbywać olimpiady. Organizacja Traktatu postanowiła wtedy po raz pierwszy 
użyć Sił Odpowiedzi (SON), w skład których weszły m.in. Wielonarodowe Siły Za-
daniowe OPBMR. Tworzyły je, oprócz wojsk amerykańskich czy włoskich, także 
polskie w składzie:
    
 Dowództwo i sztab PKW - ppłk Andrzej Żmuda
 pluton likwidacji skażeń (5 Batalion Chemiczny)
 pluton logistyczny (10 Brygada Logistyczna)

               liczące łącznie 52 żołnierzy wspartych specjalistycznym sprzętem.

Podczas trwającej od lipca do września operacji Distinguished Games (Szla-
chetne Gry) 500-osobowe SON były rozlokowane na Półwyspie Chalcydyckim. 
Tym samym stacjonował tam też PKW, który przybył do Grecji w dniach 29-30 
lipca. Jego głównym zadaniem było wsparcie Greków i innych sojuszników w wy-
krywaniu broni chemicznej oraz zwalczaniu skutków jej ewentualnego użycia.

Dzięki bardzo dobremu zabezpieczeniu (kosztującemu łącznie 1,2 mld euro) nie 
zaistniała potrzeba użycia sił chemicznych podczas trwania igrzysk (zarówno 
olimpijskich, jak i rozgrywających się później paraolimpijskich, także osłania-
nych przez SON), co pozwoliło PKW bezpiecznie wrócić do kraju pod koniec 
września.

10 Opolskiej Brygady Logistycznej
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Sigonella

Liban
2002 - 2007
misja pokojowa 
ONZ

Afganistan
2007 - 2014
misja pokojowa 
w ramach misji 
NATO-ISAF
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Afganistan
2015
misja szkoleniowa 
NATO „Resolute 
Support”
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1. The NATO logo

LIBAN

POLSKA

Afganistan
2002 - 2007
Operacja antyterrorystyczna 
„Enduring Freedom”

liczba żołnierzy ilość transportów masa Cargo (kg)

 723 528 13670472

Irak
2003 - 2008
Udział w operacji „Iraqi Freedom” 
i w Międzynarodowych Siłach 
Stabilizacyjnych

liczba żołnierzy ilość transportów masa Cargo (kg)

 558 150 2802615

IRAK AFGANISTAN

KUWEJT
PAKISTAN

AZJA

Pakistan
2005 - 2006
Operacja 
humanitarna NATO 
„Swift Relief”

liczba żołnierzy ilość transportów masa Cargo (kg)

 45 14 879855

1.5.4 The logo on backgrounds

1.5.5 The logo on the Internet

1.5.6 Protection of logo integrity

1. The NATO logo

Kuwejt
2016 - 2017
Operacja wojskowa 
„Inherent Resolve” do walki 
z tzw. Państwem Islamskim

Nasze misje wojskowe w Azji

5lutego 2018 r. W koszarach 10 Brygady Lo-
gistycznej uroczyście pożegnano żołnierzy 
Narodowego Elementu Wsparcia udających 

się na I zmianę misji Unii Europejskiej pod kryp-
tonimem Sophia.

Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia od 6 
lutego 2018 roku rozpoczęli działalność w bazie 
wojskowej Sigonella na Sycylii, gdzie przygotowali 
stanowiska pracy dla Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w operacji Unii Europejskiej EUNAV FOR 
Med.

Narodowy Element Wsparcia liczy kilkunastu żoł-
nierzy, którzy pojawili się w rejonie misji dwa ty-
godnie przed przybyciem sił głównych Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego. Ich zadaniem było roz-
poczęcie procesu budowy bazy PKW oraz nadzór 
nad wykonywanymi pracami. 

Żołnierze przyjęli od włoskich gospodarzy wyzna-
czoną część lotniska pod stacjonowanie kontyn-
gentu i zakończyli rozbudowę terenu, polegającą 
na przygotowaniu podłoża pod ustawienie bazy 
dla składu PKW. Po tygodniu prac inżynieryjnych 
żołnierze rozlokowali kilkanaście kontenerów ma-
gazynowych z mieniem, które dotarły na Sycylię 
transportem drogowym z 10 Brygady Logistycznej 
w Opolu. Kolejnym etapem było przyjęcie i usta-
wienie w zaplanowanych miejscach zakontrakto-
wanych uprzednio kontenerów biurowych, w któ-
rych znajdują się stanowiska pracy dla żołnierzy 
PKW. 

Podstawowym celem misji Sophia, która prowa-
dzona jest na Morzu Śródziemnym od 2015 roku, 
jest zapobieganie przemytowi ludzi, broni i narko-
tyków do Europy, a od niedawna także szkolenie 
libijskiej straży przybrzeżnej oraz sił morskich. 
Polscy żołnierze stacjonują na Sycylii w bazie Si-
gonella. Misją kierują Włosi, ale polscy żołnierze 
współpracują również z Amerykanami, Hiszpana-
mi i Portugalczykami.

Narodowy Element Wsparcia Logistycz-
nego, który w większości składa się 
z żołnierzy 10 Brygady Logistycznej, 
zabezpiecza funkcjonowanie Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego złożonego 
z pilotów i personelu naziemnego Bry-
gady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
oraz komandosów z FORMOZY. Oni na-
tomiast wykonują loty rozpoznawcze 
nad wybranymi akwenami Morza Śród-
ziemnego na szlakach żeglugowych 
prowadzących z Libii do południowych 
wybrzeży Włoch. W razie potrzeby do 
akcji wysyłane są okręty i grupy abor-
dażowe wojsk specjalnych, które prze-
chwytują na pełnym morzu łodzie prze-
mytników. 

Polski Kontyngent Wojskowy funk-
cjonuje na podstawie postanowienia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 31 stycznia 2018 roku o użyciu 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w operacji wojskowej Unii Europejskiej 
w południowym rejonie środkowej czę-
ści Morza Śródziemnego. Liczebność 
kontyngentu nie przekracza 120 żołnie-
rzy i pracowników.
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WŁOCHY

Operacja wojskowa Unii Europejskiej EUNAVFOR MED  
w ramach PKW EU SOPHIA – Włochy Z ziemi polskiej do…



Syria

Liban

Liczba żołnierzy 10 BLog 
kierowanych na poszczególne zmiany w PKW Syria

Ż ołnierze 10 BLog biorą udział w misji ONZ w Syrii w ramach UNDOF 
i na terenie Libanu w ramach sił zbrojnych UNIFIL

6 października 1973 r. wybuchła wojna na Bliskim 
Wschodzie po tym jak Egipt zaatakował Izrael na 
Półwyspie Synaj, zaś Syria zaatakowała Izrael od 
strony Wzgórz Golan. Wojna ta została nazwana 
Jom Kippur (dzień pojednania), gdyż w tym dniu 
Żydzi obchodzili święto o tej nazwie. Pierwszy per-
sonel sił UNDOF składał się z Polaków, Kanadyj-
czyków, Austriaków i Peruwiańczyków.

Siły Rozdzielająco-Obserwacyjne ONZ (ang. United 
Nations Disengagement Observer Forces) – siły po-
kojowe powołane przez ONZ po przyjęciu rezolucji 
nr 350 Sekretarza Generalnego ONZ, podpisanej 
przez siły Izraela i Syrii na Wzgórzach Golan 31 
maja 1974 r. Rezolucja ta mówiła o zawieszeniu 
broni i zakończeniu walk po wojnie Jom Kippur 
w 1973 r. Wojska UNDOF jako jedyne siły militarne 
mogły przebywać w określonej w rezolucji strefie.

Strefa rozdzielenia (buforowa) mierzy 80 km dłu-
gości i od pół do 10 km szerokości. Przygraniczna 
strefa leżąca po stronie izraelskiej jest znana jako 
linia Alfa, zaś po stronie syryjskiej linia Bravo.

Polskie wojska, w sile ok. 360 osób, pełniły tam 
rolę operacyjną, tzn. w głównej mierze zajmowały 

się obserwacją i patrolowaniem strefy AOS (Area 
of Separation). Polski Kontyngent Wojskowy skła-
dał się z dowództwa i logistyki, trzech kompanii 
(Falcon, Scorpion i SVC - zabezpieczenia) oraz 
elementu wydzielanego do kwatery głównej (wy-
branych stanowisk w sztabie UNDOF oraz plutonu 
FHQ Coy wchodzącego w skład kompanii będącej 
do dyspozycji FC). Po stronie Izraelskiej w obozie 
Camp Ziouani stacjonowało dowództwo kontyn-
gentu wraz z kompanią zabezpieczenia, natomiast 
pozostałe 2/3 sił PKW, to jest pierwsza i druga 
kompania piechoty oraz drugi pluton FHQ Coy, na 
których spoczywały główne obowiązki mandato-
we, oraz kadra i kwatery rozlokowane były w Syrii.

Powrót do kraju pierwszej grupy żołnierzy ostat-
niego polskiego kontyngentu stacjonującego na 
Wzgórzach Golan miał miejsce 11 października 
2009 r, drugiej - 29 października, a 14-osobowej 
grupy likwidacyjnej - 18 listopada 2009 r. 

Dwaj ostatni polscy żołnierze - oficerowie Mary-
narki Wojennej powrócili do kraju w marcu 2010 
zamykając całkowicie kartę historii służby Pol-
skich Wojsk w tym zakątku świata.

W odwecie za liczne palestyńskie ataki terrorystycz-
ne, w marcu 1978 Siły Obronne Izraela zajęły na ty-
dzień południowy Liban. Wycofując się pozostawiły 
strefę buforową, w którą wkroczyły Tymczasowe Siły 
Zbrojne ONZ (UNIFIL). Polska w tę misję zaangażo-
wała się stosunkowo późno, bo dopiero w 1992.

Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych 
Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Re-
publice Libańskiej (PKW Liban, PKW UNIFIL), prze-
znaczony był początkowo do zabezpieczenia me-
dycznego, a od 1994 także logistycznego wojsk ONZ 
w południowym Libanie w latach 1992-2009.

 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 SYRIA III 1998 - III 2004 16 -

1999 - 2009
Misja pokojowa ONZ – Syria i Liban

Statystyki PKW SYRIA

Damaszek

Aleppo

Bejrut

SYRIA

LIBAN

Kabul

AFGANISTAN

2002 - 2007
Operacja antyterrorystyczna 

„Enduring Freedom” – Afganistan

Wmarcu 2002 pierwsi polscy żołnierze przybyli do Bagram w Afganista-
nie, przyłączając w ten sposób Polskę do operacji antyterrorystycznej 

Enduring Freedom.

11 września 2001 roku terroryści z organizacji Al-Ka’ida dokonali zaplanowa-
nego i koordynowanego z terytorium Afganistanu ataku na terytorium USA. 
Następnego dnia – 12 września – Rada Północnoatlantycka, najwyższe ciało 
decyzyjne NATO, oświadczyła, że jeśli zostanie ustalone, iż atak przeciwko 
Stanom Zjednoczonym był kierowany z zagranicy, zostanie on uznany za dzia-
łanie spełniające warunki artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego (Północno-
atlantyckiego).

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Siłach Wspie-
rania Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force – ISAF) 
w Afganistanie 16 marca 2002 r. skierowano w rejon misji pierwszą grupę 
żołnierzy. 

W zakresie jej działania znalazło się przede wszystkim rozminowywanie tere-
nu, ochrona lotniska w Kabulu, a także budowa infrastruktury drogowo–mo-
stowej i innego zaplecza logistycznego, niezbędnego do działania międzyna-
rodowych sił wojskowych. 

W sumie do udziału w operacji wydzielono siły liczące ok. 300 żołnierzy, 
wyznaczonych z: 

W latach 2002–2006, po rozbiciu i obaleniu reżimu talibów, toczyła się druga 
faza wojny, w czasie której prowadzono luźno ze sobą powiązane operacje. 
Na północy kraju prowadzono pokojową operację odbudowy kraju, z kolei 
na niespokojnym południu trwały kampanie przeciwpartyzanckie. Pokojową 
operację odbudowy kraju podjęły siły ISAF, z kolei działania wojenne pod 
kryptonimem „Enduring Freedom” początkowo objęła anglosaska koalicja 
pod amerykańskim dowództwem. 

Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki z Brzegu
10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego z Opola 
4 Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego z Brodnicy 
jednostki specjalnej GROM 
załogi okrętu ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
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Liczba żołnierzy 10 BLog 
kierowanych na poszczególne zmiany w PKW Irak

Zestawienie transportów PKW Irak

 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 IRAK III 2003 - XI 2008 558 -

 PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 IRAK lotniczy 59 293,7

Statystyki PKW IRAK

20marca 2003 r. wojska USA i sojuszników zaatakowały Irak. 
W związku z przygotowaniami do inwazji już wcześniej, bo 17 
marca Prezydent RP zdecydował o przekształceniu zgrupo-

wania działającego w Zatoce Perskiej w samodzielny polski kontyngent 
wojskowy, a ze względu na oddalenie geograficzne i brak jednego do-
wództwa faktycznie działały tam 3 niezależne kontyngenty, liczące łącz-
nie 183 żołnierzy.

Był to przełomowy kontyngent, gdyż po raz pierwszy od zakończenia II 
wojny światowej polscy żołnierze brali udział w działaniach wojennych 
wymierzonych w obce państwo, w dodatku bez formalnego wypowiedze-
nia wojny.  

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabi-
lizacyjnych w Republice Iraku, od 2008 Polski Kontyngent Wojskowy 
w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Re-
publice Iraku (PKW Irak) – to wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, 
przeznaczony do udziału w działaniach wojennych (2004), stabilizacji 
(2003-2008), szkoleniu sił bezpieczeństwa (2005-2011) i zabezpieczenia 
logistycznego sił sojuszniczych (2011) w Iraku. 

Drugi co do wielkości kontyngent wojskowy w operacji pokojowej lub 
stabilizacyjnej wystawiony przez Wojsko Polskie w całej jego historii 
(w szczytowym okresie ok. 2500 żołnierzy).

W latach 2003-2008 dowództwo polskiego kontyngentu było jednocze-
śnie dowództwem Multi-National Division Central-South – MND C-S, 
(Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe – WDC-P) i początkowo pod-
legały mu siły z 22 innych państw. 

Po 2008 w Iraku pozostało kilkunastu polskich oficerów, tworzących do 
2011 Military Advisory Liaison Team – MALT (Wojskowy Zespół Doradczo-
-Łącznikowy).

 

IRAK

Bagdad

2003 - 2008
Udział w operacji „Iraqi Freedom” 
i w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych – Irak

2005 - 2006
Operacja humanitarna NATO 
„Swift Relief” – Pakistan

9listopada 2005-14 lutego 2006 r. - Brygada brała udział 
w misji na terenie Pakistanu. Wyjątkowa specyfika misji 
„Swift Relief” polegała na niesieniu pomocy humanitarnej 

potrzebującym ludziom po katastrofalnym trzęsieniu ziemi.

Po katastrofie w Kaszmirze rząd pakistański, niemogący pora-
dzić sobie z likwidacją jego skutków, poprosił NATO o pomoc 
w odbudowie kraju. Pakt niemal natychmiast rozpoczął Ope-
rację Swift Relief, w ramach której skierował w tamten rejon 
hiszpańsko-polsko-włoski kombinowany batalion inżynieryjny 
Sił Odpowiedzi (SON). Polską część tworzył 140-osobowy PKW 
w składzie:

 Dowództwo i sztab PKW 
 Kompania inżynieryjna (1 Brzeska Brygada Saperów)
 Pluton ochrony (1 Pułk Specjalny Komandosów)
 Narodowy Element Wsparcia 
 (10 Opolska Brygada Logistyczna)
 
Jako pierwsza w rejon operacji dotarła Grupa Rekonesan-
sowo-Przygotowawcza (29 października), mająca za zadanie 
sprawdzenie terenu. Po niej 8 listopada przybyła reszta kon-
tyngentu, a w tym czasie 15 transportami lotniczymi Amery-
kanie przywieźli 900 ton niezbędnego sprzętu i zapasów. Siły 
NATO stacjonowały w Camp Dragon (której przygotowanie było 
pierwszym zadaniem Polaków), skąd operowały w mieście 
Bagh – jednym z najbardziej zniszczonych podczas kataklizmu. 

Główne działania batalionu inżynieryjnego polegały tam na: 

 budowie ujęć wody pitnej
 budowie tymczasowych schronień
 dostarczaniu pomocy humanitarnej
 odbudowywaniu zniszczonych mostów
 rozbiórce i odgruzowywaniu zrujnowanych budynków

Warunki operacji były ciężkie - już sam transport lotniczy po-
wodował liczne problemy z powodu braku odpowiednich lądo-
wisk. Trzęsienie ziemi i tak pogorszyło zły stan dróg, przez co 
tereny górskie stały się jeszcze bardziej niedostępne, a skala 
kataklizmu powodowała konieczność pracy w kilku miejscach 
jednocześnie. 

Ostatecznie operacja NATO zakończyła się pełnym sukcesem, 
a polski kontyngent 10 stycznia 2006 zakończył wykonywanie 
zadań mandatowych i 8 lutego ostatni żołnierze wrócili do kra-
ju. 16 lutego w Brzegu nastąpiło ich oficjalne przywitanie.  

PAKISTAN

Islamabad
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Kabul

AFGANISTAN

2007 - 2014
Misja pokojowa w ramach misji NATO-ISAF – Afganistan

25kwietnia 2007 r. - opolscy 
logistycy pełnią służbę 

w Afganistanie w ramach misji 
NATO-ISAF.

20 grudnia 2001 Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ powołała do życia Mię-
dzynarodowe Siły Wsparcia Bez-
pieczeństwa (ISAF). Celem ich było 
wymuszanie pokoju, misja stabili-
zacyjna, eliminacja grup podejmu-
jących walkę z nowymi władzami 
Afganistanu oraz wsparcie władz 
w odbudowie kraju. 11 sierpnia 
2003 dowodzenie nad ISAF prze-
jęło NATO. Początkowo formowa-
nie sił ISAF przebiegało powoli, 
lecz stopniowo obejmowały one 
kontrolę nad większymi partiami 
kraju. Od jesieni 2003 zaczęły one 
przejmować od Amerykanów od-
powiedzialność za kolejne regiony 
Afganistanu, a dopiero pod koniec 
2006 pod ich kontrolę przeszedł 
wschód Afganistanu.

Od listopada 2008 roku zmieniła 
się organizacja Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w Afganistanie. 
Powstały Polskie Siły Zadaniowe 
(Polish Task Force White Eagle), 
które jako jedna z Brygadowych 
Grup Bojowych w Dowództwie Re-
gionalnym Wschód (Regional Com-
mand East) przejęły odpowiedzial-
ność za prowincję Ghazni. 

7 kwietnia 2012 r. w Afganistanie 
w prowincji Ghazni zakończył się 

proces rozmieszczania Polskich 
Sił Zadaniowych zgodnie z wcze-
śniejszymi międzynarodowymi 
ustaleniami. Od tego dnia polscy 
żołnierze odpowiadali za północną 
część prowincji Ghazni. 

Strefa odpowiedzialności obejmo-
wała dziewięć dystryktów: Nawor, 
Ajiristan, Rashidan, Jaghato, Wa-
ghez, Ghazni, Zanakhan, Khawja 
Omari, Koghani. Pozostałe dys-
trykty, czyli południowa część pro-
wincji, były pod kontrolą Amery-
kańskich Sił Zadaniowych. 

Dowództwo i sztab operacji ISAF 
tworzyły tzw. dowództwo kompo-
zytowe. Obsadzane było rotacyjnie 
przez poszczególne dowództwa 
komponentów lądowych NATO 
(ang. LCC – Land Command Com-
ponent) i uzupełniane żołnierzami 
z wszystkich państw biorących 
udział w operacji. Rotacja żołnie-
rzy dowództwa i sztabu misji ISAF 
następowała co sześć, dziewięć 
lub dwanaście miesięcy służby 
i była zależna od zajmowanego 
stanowiska.  

31 grudnia 2014 roku w Islamskiej 
Republice Afganistanu zakończy-
ły swoją misję Międzynarodowe 
Siły Wspierania Bezpieczeństwa 
(ISAF), działające w tym kraju od 
2001 roku na podstawie kolejnych 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. 

Liczba żołnierzy 10 BLog kierowanych 
na poszczególne zmiany w PKW Afganistan

Zestawienie transportów PKW Afganistan

 PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 AFGANISTAN lotniczy 528 11.365,6

Statystyki PKW AFGANISTAN
Kabul

AFGANISTAN

Misja szkoleniowa NATO 
„Resolute Support” – Afganistan

2015

31grudnia 2014 roku w Islamskiej Republice 
Afganistanu zakończyły swoją misję Mię-
dzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeń-

stwa (ISAF), działające w tym kraju od 2001 roku na 
podstawie kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Mając na uwadze liczne wyzwania, zwłaszcza w ob-
szarze bezpieczeństwa, w oparciu o decyzje podjęte 
przez szefów państw i rządów Sojuszu Północno-
atlantyckiego podczas Szczytu w Chicago (w dniach 
20-21 maja 2012 r.) i potwierdzone podczas Szczytu 
w Newport (w dniach 4-5 września 2014 r.), na zapro-
szenie władz afgańskich Organizacja Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego będzie kontynuować w Islamskiej 
Republice Afganistanu zadanie szkolenia, doradztwa 
i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa w ramach 
nowej misji o nazwie RESOLUTE SUPPORT. Obecność 
sił sojuszniczych w Islamskiej Republice Afganistanu 
opierać się będzie na porozumieniu o statusie sił pod-
pisanym między Organizacją Traktatu Północnoatlan-
tyckiego a Islamską Republiką Afganistanu w dniu 30 
września 2014 r.

Polski Kontyngent Wojskowy w misji RESOLUTE SUP-
PORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

w Islamskiej Republice Afganistanu (PKW Afganistan 
RSM) – liczy do 400 żołnierzy i pracowników.

Misja prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, 
a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw 
afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych 
Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrz-
nych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania 
oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne 
zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice 
Afganistanu.
 
Misja nie ma charakteru bojowego, a siły w niej uczest-
niczące nie są bezpośrednio zaangażowane w zwal-
czanie rebeliantów oraz w operacje antynarkotykowe. 
Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie 
działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. 
Struktura misji umożliwia prowadzenie działalności 
doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa 
korpusu włącznie.
 
Polski Kontyngent Wojskowy jest operacyjnie podpo-
rządkowany dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, 
pod względem kierowania narodowego podlega Mini-
strowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:

w Kabulu: personel narodowy wydzielony do 
dowództwa misji oraz doradcy szczebla strate-
gicznego
 
w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego wraz z  elementami wsparcia i za-
bezpieczenia
 
w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa 
Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESO-
LUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony

Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należy:

doradzanie na szczeblu strategicznym i opera-
cyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom 
podległym Ministerstwu Obrony Narodowej 
i Spraw Wewnętrznych
 
doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Na-
rodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej 
i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu
 
ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich 
zadań oraz ochrona bazy
 
doraźna ochrona konwojów logistycznych

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT będzie miał charakter doradczy, 
bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.
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 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 AFGANISTAN III 2002 - XII 2014 723 -



Polskie kontyngenty wojskowe w operacji 
Inherent Resolve to wydzielony komponent 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeznaczony do wsparcia wielonarodowej ko-
alicji prowadzącej działania zbrojne przeciwko 
Państwu Islamskiemu w 2016 roku w Iraku i Ku-
wejcie.

Protesty społeczne w Syrii, prowadzone na 
fali tzw. Arabskiej Wiosny od stycznia 2011, 
w przeciągu następnych miesięcy przerodziły 
się w zbrojne powstanie, wymierzone przeciwko 
rządom Baszszara al-Asada. Rozpoczęło to wie-
loletnią wojnę domową, w którą w 2014 włączyło 
się Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie. Opa-
nowało znaczne tereny na wschodzie Syrii i prze-
prowadziło ofensywę w północno-zachodnim 
Iraku. W reakcji w sierpniu 2014 koalicja mię-

dzynarodowa, w skład której weszły m.in. Stany 
Zjednoczone Ameryki oraz państwa europejskie 
i muzułmańskie, podjęła decyzję o interwencji 
zbrojnej.

PKW Kuwejt to zespół lotniczy, w skład którego 
wchodzą 4 myśliwce wielozadaniowe General 
Dynamics F-16 Fighting Falcon (wyposażone 
w zasobniki rozpoznawcze DB 110) oraz do 150 
żołnierzy z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego i in-
nych jednostek stacjonujących w Kuwejcie. Za-
daniem polskich F-16 jest prowadzenie rozpo-
znania na rzecz wojsk koalicji międzynarodowej.

Zadania SZ RP ograniczają się do wsparcia ope-
racji koalicyjnej, nie obejmując bezpośredniego 
zaangażowania w walce przeciwko bojownikom 
państwa islamskiego lub z innych grup.

2016 - 2017
Operacja wojskowa „Inherent Resolve” 

do walki z tzw. Państwem Islamskim – Kuwejt

KUWEJT
Kuwejt

Republika Konga

2006
Misja pokojowa w ramach 
Sił Unii Europejskiej 

PKW czas trwania misji liczba żołnierzy

 KONGO VI 2006 - XII 2006 17

CZAD

KONGO

REPUBLIKA
ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

MALI

Środkowo-
afrykańska

2008 - 2009
Misja pokojowa 
UE i ONZ MINURCAT

PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 CZAD lotniczy 45 17

PKW czas trwania misji liczba żołnierzy

 CZAD IV 2008 - IV 2010 159

Republika Mali

2013 - 2014
Misja szkoleniowa 
Unii Europejskiej

PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 MALI lotniczy 3 172,1

PKW czas trwania misji liczba żołnierzy

 MALI II 2013 - V 2014 12

Nasze misje wojskowe w Afryce
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Z ziemi polskiej do…         AFRYKA



2006
Misja pokojowa w ramach Sił Unii Europejskiej 
- Demokratyczna Republika Konga

Czerwiec-grudzień 2006 r. - żołnierze 
Brygady w ramach NSE zabezpieczali 
funkcjonowanie PKW w Demokratycznej 

Republice Konga w ramach Unii Europejskiej.

W 2003 r. zakończyła się II wojna domowa 
w Kongu i przedstawiciele walczących stron 
utworzyli Rząd Tymczasowy. Rozpoczął on sta-
bilizację kraju, której zwieńczeniem miały być 
wybory prezydenckie i parlamentarne, zapo-
wiedziane początkowo na 2005, a później 2006 

rok. Nad prawidłowością ich przebiegu czuwała 
Misja ONZ w DR Konga (MONUC), którą zgodnie 
z decyzją Rady Bezpieczeństwa ONZ posiłkowały 
Siły Unii Europejskiej (EUFOR RD Congo). O wej-
ście w ich skład została poproszona też Polska. 

Rząd RP w kwietniu 2006 przychylił się do 
prośby Unii i rozpoczęło się formowanie kon-
tyngentu. Był on przełomowy, gdyż pierwszy 
raz prawie w całości wystawiany był przez Żan-
darmerię Wojskową. W jego skład weszły:

Łącznie 131 żołnierzy oraz wydzieleni oficero-
wie w: Dowództwie Operacji w Poczdamie (1), 
Dowództwie Sił w Kinszasie (3) i Siłach Szyb-
kiego Reagowania w Gabonie (1).

Polacy tworzyli kompanię ochrony Dowódz-
twa Sił w Kinszasie i do ich głównych zadań 
należały:

Przez większość czasu przebywania na misji 
PKW spokojnie wykonywał swoje działania, 
z wyjątkiem 21 sierpnia (pierwszego dnia po 
ogłoszeniu wyników wyborów), kiedy to doszło 
do starć pomiędzy wojskami kontrkandydatów. 
Polscy żandarmi ochraniali wtedy przedstawi-
cieli Unii Europejskiej, chcących doprowadzić 
do zawieszenia broni i wyprowadzić personel 
międzynarodowy ze strefy walk, często prze-

jeżdżając obok ostrzeliwanych pozycji. Jednak 
ciężkie warunki nie przeszkodziły im w sku-
tecznym przeprowadzeniu akcji.

Po wyborach warunki w Kongu normalizowały 
się, co pozwoliło na opuszczenie kraju przez 
EUFOR. Polski kontyngent oficjalnie zakończył 
swoją misję 1 grudnia, zaś jego oficjalne powi-
tanie w Warszawie nastąpiło 21 grudnia.

KONGO

Kinszasa

Lipiec 2008-grudzień 2009 r. - żołnierze 10 BLog uczestniczyli 
w misji UE i ONZ na terenie Republiki Czadu i Republiki Środko-
woafrykańskiej. Realizowali tam zadania związane z zapewnie-

niem bezpieczeństwa działaniom humanitarnym na rzecz uchodźców 
z Darfuru.

Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (MINUR-
CAT) liczył około 330 żołnierzy i pracowników wojska. 

Misja MINURCAT była bezpośrednią kontynuacją dwóch zmian mi-
sji EUFOR/CZAD. PKW funkcjonowało w rejonie odpowiedzialności 
z główną bazą North Star w FOB IRIBA (FOB - Forward Operational 
Base). 

Zgodnie z zadaniami otrzymanymi z Dowództwa Sił MINURCAT, kon-
tyngent utrzymywał również bazę GUEREDA (TFOB). W bazie North 
Star, w miarę jej rozbudowy, rozmieszczano personel misji ONZ w Re-
publice Środkowoafrykańskiej i Czadzie – MINURCAT. Docelowo licz-
ba pracowników Narodów Zjednoczonych liczyła około 50 osób. 

Żołnierze naszego kontyngentu udzielali pracownikom ONZ pomocy 
w  zakresie transportu i zapewniali im ochronę w czasie przemieszcza-
nia. 

W skład I zmiany PKW MINURCAT wchodziły dwie kompanie manew-
rowe z 1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego (Wojska Lądowe) 
oraz Oddziału Specjalnego ŻW z Gliwic. Elementy zabezpieczenia 
stworzone były na bazie żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczeci-
na oraz 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

W misji wykorzystywano m.in. pojazdy opancerzone  KTO RO-
SOMAK, LAND ROVER oraz inne pojazdy dużej, średniej i ma-
łej ładowności, moździerze, działka przeciwlotnicze Zu23-2, 
sprzęt inżynieryjny i logistyczny.

CZAD

Ndżamena

Liczba żołnierzy 10 BLog kierowanych 
na poszczególne zmiany w PKW Czad

Zestawienie transportów PKW Czad

 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 CZAD IV 2008 - IV 2010 159 -

 PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 CZAD lotniczy 45 3.865,3

Statystyki PKW CZAD
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Dowództwo i sztab PKW 
- ppłk Marek Gryga 
1 pluton manewrowy (OS ŻW Gliwice)
2 pluton manewrowy (OS ŻW Gliwice)

ochrona lotnisk N’Dolo i N’Djili w Kinszasie

współpraca z funkcjonariuszami EUPOL-u

pluton specjalny (OS ŻW Warszawa)
grupa łączności 
(1 Pułk Specjalny Komandosów)
Narodowy Element Wsparcia 
(10 Brygada Logistyczna)

ochrona Dowództwa Sił EUFOR

ochrona personelu ONZ i UE

2008 - 2009
Czadu i Republika Środkowoafrykańska



Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Unii Europej-
skiej w Republice Mali (PKW Mali) realizował misję o charakterze 

szkoleniowo-doradczym. 

Głównym zadaniem operacyjnym działania Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Mali było współuczestniczenie, wraz z siłami mię-
dzynarodowymi, w rozwijaniu zdolności bojowych Sił Zbrojnych Mali. 

Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej 
w Republice Mali został ustanowiony postanowieniem Prezydenta RP 
z dnia 7 lutego 2013 r. (M.P. poz. 71). Liczył on około 20 żołnierzy.

PKW było podporządkowane operacyjnie Dowódcy Misji Szkolenio-
wej Unii Europejskiej w Republice Mali. Pod względem kierowania 
narodowego kontyngent podlegał Ministrowi Obrony Narodowej.

Do głównych zadań PKW Mali należało:

 szkolenie logistyczne żołnierzy Malijskich Sił Zbrojnych
 
 realizacja zadań związanych z ochroną bazy w ramach 
 zabezpieczenia przeciwminowego (EOD Team)
 
 realizacja zadań w Dowództwie EUTM Mali w zakresie 
 koordynacji załadunku i rozładunku transportu 
 powietrznego i zabezpieczenia administracyjnego

Liczba żołnierzy 10 BLog kierowanych 
na poszczególne zmiany w PKW Mali

Zestawienie transportów PKW Mali

 PKW czas trwania misji liczba żołnierzy uwagi

 MALI II 2013 - V 2014 12 -

 PKW rodzaj transportu ilość transportów waga (ton)

 MALI lotniczy 3 172,1

Statystyki PKW MALI

2013 - 2014
Misja szkoleniowa Unii Europejskiej - Republika Mali

MALI

BAMAKO

10 Opolskiej Brygady Logistycznej
lat 1999-201920 Wszystko dla Ojczyzny – Nic dla mnie

   płk Piotr Wysocki
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