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OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
Data publikacji 15.08.2018

15 sierpnia br., w dniu Święta Wojska Polskiego o godz. 9.00 w Katedrze Polowej WP w
Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych odbyła się uroczysta msza św. w intencji
polskich żołnierzy, której przewodniczył biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. Następnie
Andrzej Duda, prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył 11 oﬁcerom Wojska Polskiego
awanse na wyższe stopnie wojskowe. Punktem kulminacyjnym uroczystości była Wielka Deﬁlada
Niepodległości, która przeszła ulicami Warszawy. W uroczystościach tych uczestniczył Komendant
Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
W południe po uroczystej mszy św. oraz awansach generalskich i admiralskich w Siłach Zbrojnych RP przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką oraz szefa MON Mariusza
Błaszczaka odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Pod pomnikiem, prezydent RP, razem z szefem MON
złożyli wieniec od narodu. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się
przy placu jego imienia.
Punktem kulminacyjnym Obchodów Święta Wojska Polskiego była Wielka Deﬁlada Niepodległości. Po raz pierwszy na
warszawskiej Wisłostradzie przedeﬁlowało ponad 2 tysiące osób - pododdziały piesze Wojska Polskiego i krajów
sojuszniczych, grupy rekonstrukcyjne, w tym pododdział rekonstrukcyjny Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, którą
koordynowało Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, przeleciało ponad 100 statków powietrznych. Przejechał współczesny i
historyczny sprzęt wojskowy.
- Spotykamy się dziś na Wielkiej Deﬁladzie Niepodległości w roku szczególnym, w roku stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. 98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłym heroizmem, walecznością i oﬁarnością. Wojsko
Polskie zadziwiło świat. Bitwa Warszawska przeszła do historii jako jedna z bitew, która zadziwiła świat. Dziś jesteśmy
aktywni w ramach NATO. Dziś naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. I dziś też ten duch
bojowy z roku 1920 jest nam potrzebny. Potrzebna jest też strategia na miarę marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś
potrzebny jest nowoczesny sprzęt i niezbędna jest niezachwiana solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
To są nasze wspólne zadania. Moim zadaniem, jako ministra obrony narodowej, jest spowodowanie żeby Wojsko Polskie
było dobrze wyszkolone, uzbrojone i sprawnie dowodzone – mówił podczas wystąpienia szef MON.
W trakcie uroczystości, słowa podziękowania za służbę do żołnierzy skierował także prezydent Andrzej Duda - Dziękuję
wam za waszą służbę, dziękuję wam za wasz trud, za tę wielką odpowiedzialność, jaką przyjmujecie na siebie, za
bezpieczeństwo naszej ojczyzny, za nasze bezpieczeństwo. (… )W dniu Święta Wojska Polska życzę wam, abyście
zawsze bezpiecznie wracali do domu z każdego waszego dnia służby, z każdej waszej misji - mówił prezydent.
W uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego, Policję reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław
Szymczyk.
O godz. 18.00 została otwarta strefa „My Polacy”, do której zaproszona została polska Policja. W streﬁe promocyjnej
Policji, którą koordynowało Biuro Komunikacji Społecznej KGP, zaprezentowali się funkcjonariusze Komendy Stołecznej

Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a także Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. W czasie pikniku
można było nabyć okolicznościowe monety (m.in. srebrną monetę „My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018” z QR-kodem)
oraz wziąć udział w licznych atrakcjach.
Uświetnieniem obchodów było widowisko muzyczne pt. „Wolność we krwi”. To kolejny z elementów projektu „My Polacy
1918-2018” realizowanego przez NBP, który uczestniczy w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
(KGP, źródło: www.mon.gov.pl / mg)
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