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EUROKORPUS POD DOWÓDZTWEM
HISZPAŃSKIEGO GENERAŁA
Generał broni Alfredo Ramirez z Hiszpanii objął dowodzenie europejskim korpusem szybkiego
reagowania w Strasbourgu we Francji – podaje mjr Jakub Block, rzecznik prasowy Dowództwa
Eurokorpusu.
Nowy dowódca przejął funkcję od generała broni Guy'a Buchsenschmidta z Belgii, który przez ostatnie
dwa lata był dowódcą międzynarodowej jednostki, w której służy ponad 90 Polaków. Sztandar
jednostki nowemu dowódcy przekazał generał Wieker, szef Sztabu Generalnego Niemiec, które
przewodniczą aktualnie Wspólnemu Komitetowi – ciału polityczno-wojskowemu sprawującemu nadzór
nad Eurokorpusem – pisze mjr Block.
Tego samego dnia najwyższy stopniem polski żołnierz w Eurokorpusie, generał brygady Andrzej
Przekwas, przekazał obowiązki zastępcy szefa sztabu ds. wsparcia generałowi brygady Ruysowi
Hermanowi z Belgii, a generał brygady Andrzej Knap objął obowiązki zastępcy szefa sztabu ds.
operacji w miejsce generała brygady Franza Pfrengla z Niemiec, który został szefem sztabu jednostki.
Generał Knap przejął funkcję polskiego Starszego Oﬁcera Narodowego od generała Przekwasa.
W uroczystości wzięli udział m.in. Ambasador RP we Francji Andrzej Byrt oraz zastępca szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Jan Dziedzic. W trakcie ceremonii żołnierze z państw
ramowych i stowarzyszonych Eurokorpusu – w tym Polski – wykonali skoki spadochronowe.
Rotacje dowódców Eurokorpusu odbywają się planowo co dwa lata wśród państw ramowych jednostki.
Obecnie taką rolę pełnią Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy i Luksemburg. Od 2016 roku do grona
państw ramowych dołączy Polska, a objęcie dowództwa Eurokorpusu przez polskiego oﬁcera
planowane jest na rok 2019.
Dowództwo Eurokorpusu (EC HQ) to międzynarodowa struktura wojskowa stworzona w 1992 roku w
celu rozszerzania współpracy militarnej na Starym Kontynencie. Może ono kierować siłami liczącymi
do 65 000 żołnierzy, zarówno w operacjach humanitarnych czy stabilizacyjnych, jak i w działaniach
bojowych. W przeszłości EC HQ uczestniczyło w operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego w
Afganistanie, Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Pełniło również funkcję dowództwa komponentu
lądowego NATO Response Force.
W 2015 roku żołnierze Eurokorpusu wezmą udział w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Mali, a w
2016 roku Eurokorpus stworzy dowództwo Grupy Bojowej Unii Europejskiej – podaje mjr Block.

