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Obchody Święta Wojska Polskiego – 14–15
sierpnia 2017
Apel Pamięci oraz ceremonia wręczenia pośmiertnych aktów
mianowania na stopnie generalskie na Cmentarzu Wojskowym
na warszawskich Powązkach – zainaugurowały wieczorem 14
sierpnia państwowe uroczystości z okazji Święta Wojska
Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięstwa Polaków nad
bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

  

  

  

  

  

  

W uroczystości pod Pomnikiem Poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na Powązkach
Wojskowych, która odbyła się o 20.00, wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. Obecny był
także prezes IPN Jarosław Szarek. Głowa państwa dokonała uroczystego przekazania
pośmiertnych awansów generalskich. Postanowieniem Prezydenta RP z 21 kwietnia br. do
stopnia generała brygady awansowany został m.in. płk Władysław Liniarski ps. Mścisław, w
latach 1941–1945 dowódca Obszaru Białystok Związku Walki Zbrojnej, a następnie – Okręgu
Białystok Armii Krajowej-Armii Krajowej Obywatelskiej. Inicjatorem tego wniosku był IPN. W
przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent awansował pośmiertnie na stopień generała
broni Władysława Jędrzejewskiego i generała brygady Mariana Orlika. Stanisław Artur
Mieszkowski został mianowany kontradmirałem.

– Kiedy patrzy się na groby poległych polskich żołnierzy, to mam pewność, tutaj unosi się
ten specyficzny, niezwykły duch, duch wolnej Polski, duch siły naszego narodu, duch Polski
niezniszczalnej – podkreślił prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu podczas ceremonii na
Powązkach. Zwrócił uwagę, że kiedy II wojna światowa oficjalnie się zakończyła, w Polsce
byli dzielni żołnierze, którzy cały czas walczyli z komunistycznym zniewoleniem. Jak dodał,
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ci żołnierze nie chcieli się zgodzić na Polskę niesuwerenną.

W dniu 97. rocznicy Cudu nad Wisłą o 9.00 przedstawiciele najwyższych władz państwowych z
prezydentem wzięli udział w Mszy Świętej za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
(ul. Długa 13/15), którą odprawił biskup polowy WP Józef Guzdek. W nabożeństwie uczestniczył
prezes IPN.

Głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego były uroczystości przed pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze (Skwer Jerzego Giedroycia u zbiegu Al.
Ujazdowskich, ul. Belwederskiej oraz ul. Bagatela), rozpoczynające się o 12.00. Poprzedziło
je złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza (plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego) oraz pod znajdującym się niedaleko drugim warszawskim pomnikiem
Piłsudskiego (ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – 10.30).

15 sierpnia głowa państwa przypomniała, jak istotne było pokonanie bolszewików w 1920 r.
dla całej Europy. – To wielkie święto wiktorii w Bitwie Warszawskiej, to wielkie święto
przełomu w wojnie polsko-bolszewickiej, w odpieraniu bolszewickiej napaści na Polskę i,
można śmiało powiedzieć – na Europę, bo takie były zamiary przywódców bolszewickich, w
szczególności Lenina – mówił prezydent Duda, dodając, że to święto naszej wielkiej dumy z
naszych wartości, oręża i postawy. Prezydent zaznaczył, że wierzy, iż uda się osiągnąć
poziom wydatków 2,5 proc. PKB na obronność do 2030 roku. Jak mówił, najważniejszym
zadaniem jest to, byśmy „umieli obronić naszą ojczyznę w przypadku, gdyby komukolwiek
wpadło do głowy podnieść rękę na Polskę”.

– Polska armia jest jedna i nie można jej różnicować poprzez rodzaje wojsk czy jakąkolwiek
inną klasyfikację. Wszyscy polscy żołnierze i wszystkie jednostki zasługują na szacunek, bo
szacunek dla polskiego żołnierza, jego trudu, jego bohaterstwa, jego odwagi, gotowości
obrony ojczyzny musi być zachowany w całym społeczeństwie, od władz aż do zwykłego
obywatela – zaznaczył także. 

Po wystąpieniu prezydenta ulicami Warszawy ruszyła defilada wojskowa. Przemarsz
pododdziałów poprzedziła parada lotnicza z udziałem ponad 60 samolotów i
śmigłowców. Alejami Ujazdowskimi przedefilowało 1500 żołnierzy, w tym 900 w kolumnach
marszowych i blisko 500 w pojazdach. W paradzie wzięły udział pododdziały i poczty
sztandarowe państw sojuszniczych i partnerskich. Potem wojsko zaprezentowało się na pikniku
zorganizowanym przez Dowództwo Garnizonu Warszawa. 

15 sierpnia świętowany był też w Muzeum Wojska Polskiego. Już w przeddzień święta w parku
plenerowym przed muzeum zaprezentowany został sprzęt, który później wziął udział w
defiladzie.

Jak co roku, od 13 do 15 sierpnia, w Ossowie koło Wołomina odbyły się obchody polskiego
zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 r. – honorowym patronatem objął je Prezydent RP.
W Święto Wojska Polskiego abp Henryk Hoser odprawił Mszę Świętą w kaplicy na
Cmentarzu Poległych (11.15); po nabożeństwie odbył się Apel Poległych. O 14.00



przybyłym na uroczystości zaprezentowano widowisko plenerowe „Rekonstrukcja Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”.

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione w 1923 r. na pamiątkę zwycięstwa nad
bolszewikami pod Warszawą trzy lata wcześniej. W 1950 r. władze komunistyczne zmieniły
datę święta na 12 października (Dzień Wojska Polskiego obchodzono odtąd w rocznicę
bitwy pod Lenino z 1943 r.). W 1992 r. 15 sierpnia ponownie stał się dniem, w którym
honoruje się tradycje polskiego oręża.


