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UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ROCZNICY POWSTANIA
LISTOPADOWEGO
Data publikacji 29.11.2018

Z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego, obchodzonej jako Dzień Podchorążego, w
Sztabie Generalnym WP odbył się uroczysty apel, połączony z wręczeniem odznak pamiątkowych
Sztabu Generalnego WP oraz medali i wyróżnień. Jednym z uhonorowanych został Komendant
Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
Dzień Podchorążego upamiętnia noc listopadową 1830 roku. 29 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty
przypuścili szturm na Belweder, co stało się początkiem narodowego powstania.
Uroczystości, organizowane w tym dniu, są upamiętnieniem walki podchorążych o niepodległość Ojczyzny i hołdem dla
wszystkich uczestników powstania listopadowego. Uroczysty apel w Sztabie Generalnym WP odbył się w asyście
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, żołnierze i pracownicy
sztabu oraz podchorążowie w mundurach historycznych.
Zwracając się do uczestników uroczystości I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał broni Michał Sikora
podkreślił, że powstanie listopadowe stanowi część żołnierskiej i narodowej tożsamości Polaków.
- „Dziś obchodzony Dzień Podchorążego czcimy w szczególnym roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla naszej społeczności jest to również rok stu lat istnienia Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego” – zaznaczył generał Sikora.
- „Święto tworzy szczególny nastrój wspominania żołnierskich czynów i kultywowania pamięci o pokoleniach
poprzedników. Jest również właściwym czasem uhonorowania osób, które codzienną, oddaną służbą i pracą przyczyniły
się do pomnażania dorobku naszej instytucji. Wyróżnienia, w tym "Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego" są skromnym wyrazem naszego uznania" – podkreślił I zastępca szefa SG WP.
Generał Sikora złożył uczestnikom uroczystości wyrazy podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności.
- „Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratuluję” – zakończył I zastępca szefa SG WP generał broni
Michał Sikora.
W imieniu szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka odznaki pamiątkowe oraz medale i
wyróżnienia wręczyli zastępcy szefa SG WP. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. obecni i byli żołnierze i
pracownicy sztabu, jednostek podporządkowanych oraz instytucji współpracujących ze Sztabem Generalnym WP.

Podczas uroczystości szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP płk Jacek Perkowski otrzymał z
rąk attache wojskowego USA płk. Jamesa McDonouhha "Army Commendation Medal" przyznany przez dowódcę wojsk
USA w Europie.
W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się dziś uroczysty apel, połączony z wręczeniem odznak
pamiątkowych Sztabu Generalnego WP oraz medali i wyróżnień z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego,
obchodzonej jako Dzień Podchorążego.

