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Uroczyste obchody
święta Służby
Ochrony Państwa
Dzisiaj, w godzinach porannych z okazji Święta Służby
Ochrony Państwa w Katedrze Wojska Polskiego odbyła
się Msza Św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych.

Tegoroczne uroczyste obchody Święta SOP odbyły  się
na dziedzińcu Belwederu. Swoją obecnością zaszczycił
nas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej
Duda, a także Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Pan Mariusz KAMIŃSKI oraz Sekretarz
Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan
Paweł SOLOCH. Obecna była również Dyrektor
Generalny Kierującą Gabinetem Marszałka Sejmu, Pani
Magdalena SŁOMA, Szefowie, Komendanci oraz
przedstawiciele służb.

„Dziękuję funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom
Służby Ochrony Państwa za kolejny rok wykonywania
obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej; jesteście
zawsze na stanowisku, zawsze czujni i zawsze gotowi”
– powiedział Prezydent RP, Pan Andrzej Duda.

„ (…) to dzięki wam, nasi najważniejsi przywódcy
polityczni mogą bezpiecznie wykonywać swoje
obowiązki”  – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych
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i Administracji, Pan Mariusz KAMIŃSKI.

Zgodnie z tradycją uroczystość jest okazją, by
wyróżnić osoby szczególnie zasłużone dla formacji,
wręczyć awanse na wyższe stopnie, a także złożyć
podziękowania za zaangażowanie w służbę i pracę. W
tym roku,  zgodnie z decyzją Prezydenta RP, Pana
Andrzeja Dudy, pierwszy stopień oficerski otrzymało
22 funkcjonariuszy. Aktu promocji dokonał, Komendant
Służby Ochrony Państwa, mjr SOP Paweł OLSZEWSKI.
 Ponadto kilkudziesięciu funkcjonariuszy odznaczono
oraz awansowano na wyższe stopnie.

Uroczyste obchody Święta były również wyjątkową
okazją, aby upamiętnić funkcjonariuszy, którzy zginęli
podczas wykonywania obowiązków służbowych w Iraku
i Smoleńsku. Decyzją Komendanta SOP nadano nazwy
ulicom, budynkom i  pomieszczeniom na terenie
obiektów administrowanych przez Służbę Ochrony
Państwa:

- Aleja ppor. Bartosza ORZECHOWSKIEGO „Orzecha”;

- Aleja kpt. Pawła JANECZKA „Janosika”;

- Aleja ppor. Jacka SURÓWKI „Płetwy”;

- Aleja ppor. Marka ULERYKA „Ulka”;

- Plac ppor. Pawła KRAJEWSKIEGO „Krajana”;

- Centrum Szkolenia im. por. Piotra NOSKA „Nochala”;

- Obiekt sportowy im. mjr. Dariusza MICHAŁOWSKIEGO
„Moskwy”;

- Sala Ceremonialna im. ppor. Agnieszki
POGRÓDKI-WĘCŁAWEK;
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- Sala Konferencyjna im. płk. Jarosława FLORCZAKA
„Florka”.

- tablica upamiętniająca ppor. Artura FRANCUZA
„Hiszpana”.

Komendant Służby Ochrony Państwa wręczył również
„Odznakę pamiątkową SOP” honorowym gościom,
którzy w sposób znaczący i fachowy wsparli
funkcjonariuszy i pracowników formacji w działaniach
zmierzających do zapobiegania COVID-19.

Przy obelisku upamiętniającym funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu, którzy oddali życie służąc Ojczyźnie
złożono wieńce w imieniu Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Komendanta Służby Ochrony Państwa oraz
funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony
Państwa.

Następnie, z udziałem Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Pana Macieja WĄSIKA,
rodzin poległych funkcjonariuszy, Komendanta Służby
Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy i pracowników
SOP, odsłonięto pamiątkowe tablice z nazwami ulic,
budynków i  pomieszczeń służbowych na terenie
obiektów administrowanych przez Służbę Ochrony
Państwa.
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