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Niepodlegli od 101 lat!

Po raz pierwszy świętowaliśmy niepodległość w 1937 r., ale tylko dwa lata z rzędu – wybuchła II wojna
światowa. Na dobre powróciliśmy do tej tradycji dopiero w 1989 r. i od tej pory Narodowe Święto
Niepodległości stało się jednym z ważniejszych dni w roku dla każdego Polaka.
Centralne obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się na Placu marszałka Józefa
Piłsudskiego, a wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz kierowniczej kadry
MON. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza stanęło ponad 700 żołnierzy i funkcjonariuszy służb
mundurowych, którzy przez ostatni tydzień szkolili się by godnie prezentować się podczas ceremonii. Były
wśród nich pododdziały reprezentacyjne wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej i Straży Granicznej.

Wojskową asystę honorową stanowiła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, w umundurowaniu trzech
rodzajów sił zbrojnych, a dowódcą uroczystości był płk Leszek Szcześniak, dowódca Pułku Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego.z

Prezydent Andrzej Duda przybył przed Grób Nieznanego Żołnierza w asyście Szwadronu Kawalerii WP. Wraz z
nim, na trybunie honorowej stanęli m.in.: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław
Karczewski, premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Po podniesieniu Proporca Prezydenckiego oraz flagi państwowej na maszt żołnierze oraz zaproszeni goście
zaśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.
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Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał oficer Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt. Robert Herman, po
czym z szyku wystąpili dowódcy wart i nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego Żołnierza.

-Historycy mówią, że ta dzisiejsza Polska to najbardziej wolna, najzamożniejsza i najbezpieczniejsza Polska od
XVII wieku -powiedział prezydent Andrzej Duda. –(…) Całe pokolenia nie miały takiego szczęścia jak my.
Zwłaszcza młodzi, którzy urodzili się po 1989 r. nie pamiętają czasów, kiedy Polska nie była w pełni
niepodległa, w pełni wolna - dodał.

Po słowach prezydenta, delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Z Andrzejem Dudą
wieniec składał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak. Wraz z
dowódcami rodzajów sił zbrojnych oraz ministrem obrony narodowej kwiaty złożył także dowódca Garnizonu
Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.

W tym roku po raz pierwszy, zgromadzeni na placu żołnierze zaśpiewali „Pieśń reprezentacyjną WP”.
Dotychczas utwór ten, składający się z wybranych fragmentów „Marsza Pierwszej Brygady” znanego też pod
tytułem „Legiony” grała orkiestra, a żołnierze przyjmowali postawę zasadniczą. Zgodnie z decyzją ministra
obrony narodowej od tej pory podczas uroczystości państwowych będą ją śpiewać. To jedna z najbardziej
znanych pieśni wojskowych, stworzona dla Pierwszej Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów biorących udział w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości.

Po ceremonii przy Grobie Nieznanego Żołnierza, prezydent Andrzej Duda wraz z przedstawicielami władz
państwowych złożyli kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy gmachu Dowództwa
Garnizonu Warszawa.
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