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Stulecie
Niepodległości
W  miniony  weekend  cała  Polska  i  wszyscy  Polacy
obchodzili  Święto Odzyskania Niepodległości.  W tym
roku przyszło nam świętować setną rocznicę wydarzeń
z 1918 roku. W związku ze szczególną, okrągłą datą,
święto zostało zaplanowane z dużym rozmachem. Ilość
osób  ochranianych,  miejsc  wymagających
zabezpieczenia przez SOP, a także masowy charakter
imprez, stanowiły duże wyzwanie dla Służby Ochrony
Państwa.  Wśród  najbardziej  złożonych  przedmiotów
zabezpieczenia  można  wyróżnić  uroczystości  w
Świątyni Opatrzności Bożej na Warszawskim Wilanowie,
którymi  rozpoczęły  się  obchody  z  udziałem
najważniejszych osób w Państwie. Z punktu widzenia
SOP, jest to wymagające przedsięwzięcie w zakresie
sprawdzeń  p i rotechn icznych  i  p lan is tyk i
taktyczno-ochronnej.  Kolejny  punkt  o  szczególnym
znaczeniu to Plac Piłsudskiego, który co prawda bardzo
często  jest  przedmiotem  działań  SOP,  ale  skala
trudności i ekspozycja tej przestrzeni, nie ułatwia nam
zadania .  Śc iś le  jednak  współpracujemy  z
zaprzyjaźnionymi  służbami  mundurowymi,  które
wspierają nas w działaniach na tej otwartej przestrzeni.

Nietrudno  się  domyślić,  że  punktem kulminacyjnym
naszych  działań  był  Marsz  Niepodległości.  Po
spektakularnym wystąpieniu Prezydenta RP Andrzeja
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Dudy,  wielotysięczny  tłum  na  czele  z  osobami
sprawującymi najważniejsze funkcje Państwowe, ruszył
o godzinie 15:00 z Ronda Dmowskiego w stronę Ronda
Waszyngtona. Dzięki mobilizacji  służb mundurowych,
trasa marszu była zabezpieczona zarówno na lądzie,
jak  i  na  wodzie  (posterunki  na  Wiśle,  pod  Mostem
Poniatowskiego).  Byliśmy  przygotowani  na  szereg
scenariuszy i sytuacji nietypowych. Szczęśliwie marsz
przebiegł  spokojnie  i  całkowicie  bezpiecznie.
Kontrolowaliśmy  sytuację  na  każdym  z  etapów.
Zdarzało nam się realizować zabezpieczenia większych
i  bardziej  skomplikowanych  wydarzeń,  ale  to  miało
szczególny wyraz. W setną rocznicę Niepodległej Polski,
w powietrzu było czuć głęboki misyjny patriotyzm, a
zadan ia  rea l i zowane  by ły  z  na jw iększym
zaangażowaniem i w duchu prawdziwej niepodległości
– wolnej od zagrożeń.

Poprzedni
Następny
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