Kraków 18.10.2021r.
Uroczyste wręczenie sztandaru dla Żandarmerii Wojskowej z udziałem AMW
W piątek 15 października na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu prezydent Andrzej Duda wraz z
małżonką wzięli udział w uroczystości wręczenia sztandaru dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w
Krakowie. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oraz gen.
bryg. Robert Jędrychowski. AMW odegrała zasadniczą rolę jako współorganizator przedsięwzięcia i samej
uroczystości.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą uczestniczyli w piątek w uroczystości
wręczenia sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Rodzicami chrzestnymi
sztandaru zostali pierwsza dama oraz zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg.
Robert Jędrychowski.
Uroczystość poprzedziła msza święta w katedrze wawelskiej, w której udział wzięli przedstawiciele władz
rządowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowieństwo, dowódcy i szefowie jednostek wojskowych i służb
mundurowych. Agencję Mienia Wojskowego reprezentował dyrektor krakowskiego oddziału Agencji.
Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku zwierzchnikowi sił zbrojnych Prezydentowi Andrzejowi Dudzie
oraz odśpiewania hymnu państwowego. Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP osobiście wręczył sztandar,
a w swoim przemówieniu podkreślił, jego wagę jako symbolu honoru, jedności i żołnierskiego męstwa: sztandar
służył gromadzeniu rycerzy. W zamęcie bitewnym łopotał na wietrze ponad walczącymi oddziałami i wskazywał
żołnierzom, gdzie jest centrum, gdzie są ich towarzysze broni, gdzie toczy się główna walka — mówił Andrzej Duda.
Gratulując wam, tego właśnie wam życzę: żeby ten sztandar zawsze was gromadził, żeby ten sztandar dodawał
otuchy, dodawał męstwa, dodawał siły. Niech wam służy - powiedział prezydent
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała za zaufanie, jakim obdarzeni zostali oboje rodzice
chrzestni. Podkreśliła, że nadanie sztandaru to wyraz uznania dla podejmowanych przez daną jednostkę zadań
i dowodem pokładanego w niej zaufania. Myślę, że jest to też taki moment, kiedy każdy żołnierz może jeszcze
bardziej poczuć się związany z jednostką, ponieważ jest świadomy jej tradycji i jej etosu - mówiła.
Reprezentujący na uroczystości ministra obrony narodowej sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz odczytał list
ministra Mariusza Błaszczaka, który napisał, że przekazanie jednostce sztandaru jest nie tylko wyróżnieniem, ale
i zobowiązaniem do jeszcze lepszej służby, rozwijania umiejętności, do pracy nad sobą i na rzecz ojczyzny. Szef
MON dziękował żołnierzom za trudną i odpowiedzialną służbę.
Sztandar został poświęcony przez administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego WP bpa Józefa Guzdka.
Organizatorem całego przedsięwzięcia związanego z ufundowaniem sztandaru został powołany w marcu br.
Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, któremu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a
wiceprzewodniczącymi zostali dyrektor krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego Przemysław Wierzba i
wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. W jego działanie zaangażowani byli także m.in. prezydent miasta
Krakowa, marszałek województwa małopolskiego, wicestarosta powiatu olkuskiego. Agencja Mienia Wojskowego
odegrała zasadniczą rolę w organizacji uroczystości. Wsparcie Komitetowi udzielili m.in. Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krakowie, Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A., burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,
marszałek województwa małopolskiego oraz społeczność Bolesławia. Podziękowania dla kierownictwa Agencji, na
ręce dyrektora krakowskiego oddziału złożył wojewoda małopolski Łukasz Kmita i zastępca szefa kancelarii
Prezydenta RP minister Piotr Ćwik oraz gen. bryg. Robert Jędrychowski.

