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Pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej

Edgar Vincent D’Abernon, brytyjski polityk, dyplomata i pisarz uznał ją za osiemnastą przełomową bitwę w
historii świata, uzupełniając w ten sposób umowną listę bitew, które zaważyły na losie ludzkości, stworzoną
przez historyka Edwarda Shepherda Creasya w 1851 r. Dzięki, zakończonej 15 sierpnia 1920 r. zwycięstwem
wojsk polskich, Bitwie Warszawskiej - fala komunizmu nie zalała całej Europy. Zwyciężyliśmy!
Po stu latach od tych wydarzeń, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta
odprawa wart. Na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy przyczynili się do
jednego z największych zwycięstw w dziejach Polski okrzykniętego cudem nad Wisłą. Obecni byli
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojska i kombatantów. W tym roku gościem honorowym
był m.in. Michael Pompeo, sekretarz stanu USA. Zarówno w uroczystości na Placu Piłsudskiego, jak i w cześniej
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego we mszy świętej za ojczyznę, uczestniczył gen. dyw. Robert Głąb,
dowódca Garnizonu Warszawa.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza stanęło ponad 550 żołnierzy z: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych,
Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej,
Żandarmerii Wojskowej oraz dowództwa stołecznego garnizonu. Rolę pododdziału honorowego pełniła
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, zaś oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna
Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości pluton salutowy oddał dwanaście salw armatnich.

Tego dnia hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej oddali też wojskowi piloci. W Warszawie, nad Placem
Piłsudskiego podziwialiśmy polskie i amerykańskie myśliwce F-16, a także samoloty Iskra, które w powietrzu
położyły flagę Polski.
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Jesteśmy potomkami zwycięzców Bitwy Warszawskiej – przypomniał Mariusz Błaszczak, minister obrony
narodowej. Zwyciężyli dzięki heroizmowi. Pamięć o tych czynach będzie wieczna. Są dla nas przykładem i
wzorem postępowania w naszych czasach – dodał szef resortu obrony narodowej.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał historię Bitwy Warszawskiej. Zwyciężyliśmy! – podsumował.
Zwyciężyliśmy dzięki determinacji! Dzięki wierze! Dzięki nieprawdopodobnemu, niewyobrażalnemu
samozaparciu! A także dzięki rozpaczy, dzięki woli przetrwania! Dzięki wściekłości! –dodał zwierzchnik Sił
Zbrojnych. Andrzej Duda podziękował też żołnierzom za ich determinację oraz chęć służenia ojczyźnie,
zarówno w Polsce jak i za granicą. Po tych słowach, złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Całość zwieńczyła „Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego” zaśpiewana przez zgromadzonych na Placu
Piłsudskiego oraz defilada pododdziałów, na czele której żołnierze nieśli biało-czerwoną flagę. Po uroczystości
warszawiacy oraz turyści nie opuścili jednak Placu Piłsudskiego. Zostali na pikniku „Zostań żołnierzem
Rzeczpospolitej”, podczas którego główną atrakcją był pokaz polskiego i amerykańskiego sprzętu wojskowego.
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