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Garnizonowe obchody Święta Wojska Polskiego

Uroczysty apel, salwa honorowa, wystawa statyczna sprzętu wojskowego, pokaz musztry paradnej Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych to tylko niektóre z atrakcji, które podczas Święta Wojska Polskiego
zorganizowano we Wrocławiu.

Tradycyjnie, uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety
koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego. Po
mszy, kompania honorowa w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz żołnierzy i
zaproszonych gości przemaszerowała ulicami Wrocławia na Plac Wolności, gdzie zorganizowano
zasadniczą część obchodów wojskowego święta.
Meldunek Dowódcy Garnizonu Wrocław gen. bryg. Dariuszowi Krzywdzińskiemu o gotowości
pododdziałów do uroczystego apelu złożył dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Następnie
wciągnięto biało-czerwoną flagę na masz oraz wspólnie odśpiewano hymn Polski.
"Dobrze wyszkolony żołnierz nie boi się nowych wyzwań, potrafi szybko dostosować się do nowej sytuacji oraz
sprawnie i z poświęceniem wykonywać zadania. I między innymi dlatego, aby móc podziękować, pogratulować i
wyróżnić żołnierzy - jest Święto Wojska Polskiego" – powiedział gen. bryg. Dariusz Krzywdziński.

W czasie uroczystego apelu dowódcy, komendanci oraz szefowie wrocławskich jednostek i instytucji
wojskowych, wręczyli odznaczenia i akty mianowania swoim podwładnym.
W dalszej części apelu, dla uczczenia pamięci Oręża Polskiego, odczytano Apel Pamięci po którym
kompania honorowa 10 Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. Główną część wrocławskich
obchodów Święta WP zakończyła defilada pododdziałów Garnizonu oraz pokaz musztry paradnej w
wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Na Placu Wolności wrocławianie, turyści odwiedzający stolicę Dolnego Śląska oraz zaproszeni goście
mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym prezentowanym przez wrocławskie jednostki,
skosztowania wojskowej grochówki, porozmawiania z żołnierzami na temat specyfiki i możliwości
wstąpienia do służby wojskowej.
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Obchody Święta Wojska Polskiego swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz państwowych,
samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, dowódcy jednostek i instytucji
wojskowych Garnizonu, funkcjonariusze służb mundurowych, weterani, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Dolnego Śląska.
Pododdziały oraz stoiska promocyjno-informacyjne zostały wystawione przez:
3 Wrocławską Brygadę Radiotechniczną, 31 Batalion Radiotechniczny, 10 Pułk Dowodzenia, 4
Regionalną Bazę Logistyczną, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 2 Wojskowy
Szpital Polowy, 16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z
Polikliniką, Wydział Żandarmerii Wojskowej, Wojskową Komendę Uzupełnień we Wrocławiu,
Wojewódzki Sztab Wojskowy, 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wojskowy Ośrodek Medycyny
Prewencyjnej, Agencję Mienia Wojskowego, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.
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