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PREZYDENT I SZEF MON NA ŚWIĘCIE
DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA
Z udziałem prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych Andrzeja Dudy oraz ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka odbyły się w czwartek uroczystości z okazji święta Dowództwa Garnizonu
Warszawa.
Ceremonia odbyła się w czwartek przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w
Warszawie. W okolicznościowych przemówieniach prezydenta i ministra, prócz podziękowań i życzeń
dla żołnierzy i pracowników cywilnych, dominowały odniesienia do historii oraz obchodzonej w tym
roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
– Te tradycje kontynuuje garnizon warszawski, rzeczywiście znany przede wszystkim z asysty
honorowej, ale na co dzień do tego, by Wojsko Polskie było gotowe do obrony Rzeczypospolitej. Za to
serdecznie dziękuję – powiedział szef MON.
Prezydent zaznaczył, że obchody odbywają się w miejscu dla Polaków świętym.

To zarazem miejsce niezwykle zaszczytne. Nie wszystkie polskie
formacje, nie wszystkie jednostki wojskowe mają ten zaszczyt, ażeby móc
obchodzić swojej święto w tym właśnie miejscu, na tym placu, w cieniu
Grobu Nieznanego Żołnierza.
prezydent Andrzej Duda

Podkreślił, że jednostki podległe DGW znajdują się nie tylko w Warszawie, lecz m.in. Wrocławiu,
Sieradzu, Opolu i Mrągowie. Ocenił, że żołnierze jednostek reprezentacyjnych, które wchodzą w skład
stołecznego garnizonu, służą "pięknie, prezentując absolutnie najwyższe standardy musztry i
wyszkolenia".
Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb zaznaczył, że podlegli mu żołnierze i
pracownicy realizują różnorodne zadania.

To oczywiste, że jesteśmy kojarzeni z organizowaniem i
zapewnianiem wojskowej asysty honorowej do uroczystości o charakterze

państwowym, wojskowym czy też patriotycznym. Mając świadomość, jak
jest ważny ten obszar naszej działalności, nie walczymy pod żadnym
pozorem z tym przemiłym tak naprawdę stereotypowym postrzeganiem,
ale chcę podkreślić, że jesteśmy niezwykle dumni z tego, jakie naprawdę
miejsce zajmuje Dowództwo Garnizonu Warszawa w strukturach
obronnych państwa, a także w systemie kierowania i dowodzenia siłami
zbrojnymi.
dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb

Podczas uroczystości wyróżniający się żołnierze odebrali odznaczenia resortowe, a jedna z kompanii
Pułku Ochrony – proporzec przodującego pododdziału.
DGW odpowiada m.in. za ceremonialną oprawę uroczystości państwowych, zapewnienie transportu i
ochrony głównym instytucjom wojska oraz umożliwienie działania naczelnym organom państwa w
czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dowództwu podlega 3,8 tys. żołnierzy i ok. 2 tys. pracowników
cywilnych. Jednostka jest podporządkowana bezpośrednio szefowi MON.
Czytaj też: Wojsko kupiło reprezentacyjne MSBS
Najbardziej rozpoznawalną jednostką DGW jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego
skład wchodzą także Szwadron Kawalerii WP oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP. Żołnierze pułku co
roku zapewniają oprawę ceremonialną ok. 1400 przedsięwzięć, głównie uroczystości państwowych,
wojskowych i patriotyczno-religijnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednostka została
sformowana na początku kwietnia, zajmując miejsce Batalionu Reprezentacyjnego WP.
Na co dzień żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych pełnią straż na posterunkach honorowych
przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim. Dowództwu podlega też 19
orkiestr wojskowych. Co roku DGW organizuje na początku września obchody święta kawalerii.
Stołeczne dowództwo zajmuje się także logistyką związaną z zapewnieniem transportu i
zaopatrzeniem w środki techniczne, umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy i informatyczny ok. 280
instytucji, głównie komórek MON, placówek badawczych i jednostek wojskowych.
Czytaj też: Między wolą polityczną a standardami, czyli o przyszłej kobiecie-generale w Wojsku
Polskim [OPINIA]
Żołnierze DGW odpowiadają też za ochronę instytucji MON, Sztabu Generalnego WP i dowództw
rodzajów sił zbrojnych – generalnego, operacyjnego i Dowództwa WOT. Podległe stołecznemu
garnizonowi jednostki wyposażone w systemy łączności satelitarnej, radiowej i sieć komputerową
wykonują też zadania związane z funkcjonowaniem systemu kierowania i dowodzenia siłami
zbrojnymi.
Święto DGW ustanowiono na pamiątkę bitwy warszawskiej stoczonej w kwietniu 1794 r. w czasie
insurekcji kościuszkowskiej. To właśnie w tym okresie po raz pierwszy ustanowiono oﬁcjalnie polską
władzę wojskową w stołecznym garnizonie.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zostało utworzone 1 sierpnia 1995 r. w miejsce Dowództwa
Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Jednostki podległe DGW to m.in. 15. Sieradzka Brygada
Wsparcia Dowodzenia, 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, 10. Warszawski Pułk Samochodowy, 24.
Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności w Opolu. Od 2003 r. siedzibą dowództwa jest "dom bez
kantów" przy pl. Piłsudskiego.
Czytaj też: Niedługo konkursy na dotacje z MON na strzelnice i pomniki

