10 listopada 2019

„Dla nas Polaków niepodległość jest czymś wyjątkowym”

W wieczór poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości, przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, tuż obok gmachu Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbył się Capstrzyk Niepodległości. W
uroczystości, nawiązującej do przedwojennej tradycji organizowania capstrzyków przed najważniejszymi
świętami wojskowymi i państwowymi, uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej MON.
"Obywatele! Komendant Główny Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy uwolniony przez
zrewolucjonizowany lud niemiecki. (…)" – brzmiały pierwsze słowa odczytanego na początku ceremonii
Obwieszczenia Komendy Naczelnej P.O.W. z 10 listopada 1918 r.

Gości powitał organizator uroczystości - gen. bryg. Robert Głąb dowódca Garnizonu Warszawa, który
przypomniał, iż 11 listopada 1918 r. to co było tak wielkim marzeniem pokoleń Polaków przez 123 lata - stało
się rzeczywistością. „Dowództwo Garnizonu Warszawa organizuję Capstrzyk Niepodległości po to, by oddać
hołd jednemu z największych Polaków” – powiedział dowódca stołecznego garnizonu. „Ale również wszystkim
tym, którzy przez setki lat walczyli by Polska odzyskała swoje miejsce na mapie Europy i świata. Chcemy
wspomnieć tych, dla których oddanie zdrowia i życia dla odzyskania czy też utrzymania niepodległości nie było
żadnym nadzwyczajnym wyzwaniem” – dodał gen. bryg. Robert Głąb.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przypomniał, iż capstrzyk zapowiada Narodowe Święto
Niepodległości. „Dla nas Polaków niepodległość jest czymś wyjątkowym – podkreślił minister. „Nie szczędzimy
krwi i ofiar by niepodległość utrzymać, żeby ją zdobyć” – przypomniał szef resortu obrony narodowej.
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Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał por. Patryk Koroś z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, po
czym żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej oddali salwę honorową.

Wraz z Mariuszem Błaszczakiem, kwiaty przed pomnikiem naczelnego wodza Armii Polskiej złożyli m.in. gen.
broni Rajmund Andrzejczak szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Jarosław Mika Dowódca Generalny RSZ,
gen. dyw. Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny RSZ, a także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tego wieczora harcerze przekazali ministrowi lampkę z „Ogniem Niepodległości”, którą Mariusz Błaszczak
umieścił przed pomnikiem Marszałka. Uroczystość zakończyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego
odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej WP”.
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