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Dużym zainteresowaniem cieszyło się drugie otwarte spotkanie organizowane przez
Oddział Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Nysie i Urząd Miejski
w Nysie w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Tym razem
prelegentem spotkania był ks. ppłk Jerzym Niedzielski, kapelan wojskowy, który wrócił z
misji w Afganistanie przed Wielkanocą 2012 r.

„Przed wyjazdem wydawało mi się, że media demonizują Afganistan, ponieważ to była moja
czwarta misja, miałem za sobą misje m.in. w Libanie, na Bałkanach, ale też w Iraku i wydawało
mi się, że jeżeli przeszedłem Irak, to Afganistan nie stworzy jakiś nadzwyczajnych kłopotów, bo
w Iraku pustynia, w Afganistanie pustynia, tam islam, tu islam, tam strzelają, tu strzelają, a
jednak media w jakimś sensie miały rację – wyznaje ks. ppłk Jerzy Niedzielski - Jest to misja
jedna z najtrudniejszych, jakie przeżyłem i chyba jakie przeżywają ci, którzy w niej biorą udział”.
Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak wygląda misja duszpasterska, kapelana wśród
żołnierzy stacjonujących w Afganistanie. Ks. ppłk Jerzy Niedzielski, opowiadał o spotkaniach z
ciekawymi, interesującymi ludźmi, mówił o problemach i tragediach mających miejsce podczas
misji wojskowej. Była także okazja do omówienia specyficznej kultury w Afganistanie, ludziach
tam zamieszkujących i trudnych akcjach z udziałem polskich żołnierzy. Ks. ppłk Jerzy
Niedzielski, prezentował wyjątkowe zbiory fotograficzne i filmy z Afganistanu, górzyste
krajobrazy, zabudowania i osoby, które spotkał w Afganistanie. Kapelan wojskowy, w sali
konferencyjnej, zaprezentował również wiele eksponatów związanych z misją. Ks. ppłk Jerzy
Niedzielski – mieszkający w Nysie – o wydarzeniach w Afganistanie, opowiadał w mundurze,
uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Wspomnienia kapelana wojskowego z misji,
wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.
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Od listopada 2008 roku zmieniła się organizacja PKW w Afganistanie. Powstały Polskie Siły
Zadaniowe (Polish Task Force White Eagle), które jako jedna z Brygadowych Grup Bojowych w
Dowództwie Regionalnym Wschód (Regional Command East) przejęły odpowiedzialność za
prowincję Ghazni. 7 kwietnia 2012 r. w Afganistanie w prowincji Ghazni zakończył się proces
rozmieszczania Polskich Sił Zadaniowych zgodnie w wcześniejszymi międzynarodowymi
ustaleniami. Od tego dnia polscy żołnierze odpowiadają za północna część prowincji Ghazni.
Strefa odpowiedzialności obejmuje dziewięć dystryktów: Nawor, Ajiristan, Rashidan, Jaghato,
Waghez, Ghazni, Zanakhan, Khawja Omari, Koghani. Wszystkie siły Sojuszu podlegają
natowskiemu dowództwu operacji. Polski kontyngent rozmieszczony jest w bazach w prowincji:
Ghazni, Vulcan, Waghez oraz w bazie sił koalicyjnych w Bagram (źródło MON,
www.isaf.wp.mil.pl).
Spotkania z interesującymi ludźmi, na ciekawe tematy, będą organizowane cyklicznie,
raz w miesiącu przez Oddział Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w
Nysie i Urząd Miejski w Nysie.

Źródło informacji: www.nysa.eu/aktualności
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