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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
we WROCŁAWIU (Cz. III „Świąteczne spotkania”)

„Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą”
Fiodor Dostojewski 

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ. Nie licząc skutków II
w.św. dzisiaj jesteśmy WOLNI, a to pozwala nam spotykać się, swobodnie
dyskutować i w nadziei spełnienia - snuć różne plany. My członkowie: ZŻWP z
Koła „Saper”, Stowarzyszenia Saperów Polskich – Koło nr 29, a głównie SIMP
Koło nr 17 TW – jak w poprzednich latach spotykamy się w Rynku. Nie tylko
uczestniczymy we wszystkich przedsięwzięciach tych oficjalnych, ale i w
gronie „koleżeńskim”, ot tak sobie, aby porozmawiać o „Przeszłości”, bycie
bieżącym i „Przyszłości”.

Z „PRZESZŁOŚCI” główna uwaga była skoncentrowana na rodzące się Wojsko
Polskie w czasie I w.św. (jako ciekawostka, dla utrwalenia daty wybuchu I w.sw.
jest dzień 1. Sierpnia 1914 r., czyli dokładnie 10 lat przed wybuchem Powstania
Warszawskiego 1.08.1944 r.). Państwa zaborcze /Austro-Węgry, Niemcy i Rosja/
wykreśliły Polskę z mapy świata /od 1795 r./, ale nie mogli pozbawić Polaków
nadziei … do wolności. Wolność nadeszła, z chwilą wybuchu I w.sw… . 

I wojna światowa wybuchła 1 sierpnia 1914 roku. W tym czasie Polska była
okupowana przez trzy państwa zaborcze: Rosję, Austro - Węgry i Niemcy.
Polacy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu, gdyż wcielani do zaborczych
armii musieli walczyć nie tylko w obcej dla siebie sprawie, ale musieli strzelać
do siebie nawzajem. Gdy wybuchła wojna, Polacy dostrzegli dla siebie szansę
wywalczenia niepodległości, wiążąc ją przeważnie z którymś z zaborców. Pola-
cy walczyli na wszystkich frontach Europy, ba często przeciwko sobie. Ginęli,
ale myśleli o wolnej Biało-Czerwonej, o zaistnieniu na mapach świata…

Mimo różnych dążeń politycznych na terenach pod zaborami. Np. R. Dmowski
dążył aby przy pomocy Rosji pokonać Niemców, zwolennicy Austro-Węgrów
występowali przeciwko Rosji /chcieli na terenie Królestwa wywołać powstanie i
stworzyć zalążki RP/ lub też połączyć swoje siły, aby utworzyć monarchię
Austro-Węgry-Polska. Była też opcja SDKPiL, która nie dążyła do niepod-
ległości Polski, lecz poprzez rewolucję stworzyć „Państwo Proletariatu”.

Jednak cel większości ugrupowań politycznych był jeden – NIEPODLEGŁA
POLSKA – I TO SIĘ URZECZYWISTNIŁO SIĘ!

Polacy w zaborze austro-węgierskim w sierpniu powołali Polski Komitet Naro-
dowy /sierpień to chyba Polski miesiąc-dający poczucie walki i godności o
słuszną sprawę/ z zadaniem powołanie Legionów przy boku armii austriackiej.
Jednak ta myśl upadła. 

http://www.cytaty.info/autor/fiodordostojewski.htm
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Józef Piłsudski 6.08.1914 r. wprowadza do Królestwa kompanię kadrową. Z
faktu braku poparcia Państw Centralnych w dążeniu Polski do wolności –
utworzono tajną: Polską Organizację Wojskową /POW/. Powstawały Legiony
Polskie w składzie trzech brygad /I Brygadą dowodził J. Piłsudski, II- Józef
Haller i III – Stanisław Szeptycki/. W kolejnym roku na terenie Rosji carskiej
powstaje Legion Puławski /rozwiązany w październiku tegoż roku/. Od 1917 r. w
Rosji działa dywizja Strzelców Polskich.

W 1917 r. na terenie Białorusi powstał I Korpus Polski /gen. Józef Dowbór-
Muśnicki/, w Besarabii – II Korpus Polski /gen. Jan Stankiewicz, później Józef
Haller/ i na Ukrainie – III Korpus Polski /gen. Eugeniusz Henning-Michaelis/. W
1918 r. Korpusy I i III zostały rozbite, zaś II Korpus /gen. Haller/ - po wypo-
wiedzeniu podporządkowania się Austrii przeszedł front, połączył się z II KP i w
bitwie pod Kaniowem ponieśli klęskę /11.05.1918/.

 Zdjęcia z Wirtualnej Polski

Bitwa pod Kaniowem

We Francji od 1917 r. powstawały również polskie oddziały, które w dniu 1.08
1917 r zostały podporządkowane w Paryżu PKN /Polski Komitet Narodowy/.
Tutaj powstała „Błękitna Armia” gen. J. Hallera /do tej armii wstępowali Polacy
również z obu Ameryk. 
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Można sobie dzisiaj wyobrazić jaka byłą tęsknota Polaków, za wolna
Ojczyzną!/. W 1919 r. Armia Hallera wkroczyła na Ziemie Polskie!

 

O wolność Polski walczyły nie tylko oddziały zbrojne, ale również ludność
cywilna! W Krakowie w dn. 31.10.1918 r. przystąpiono do rozbrajania oddziałów
austriackich i niemieckich. Zawisły pierwsze flagi i Kraków jako pierwsze
miasto stało się wolne od zaborców. Podobnie było w innych miastach, jak
również w Warszawie. Polacy sami starali się wywalczyć NIEPODLEGŁOŚĆ i IM
– zawdzięczamy, że Polska wróciła na mapy świata, a MY – po kolejnych
„zakrętach politycznych” dzisiaj – tylko wspominamy i czujemy się WOLNI!,
mimo, że sytuacja wokół nas nie jest jednoznaczna i dążąca do POKOJU!

O, TERAŻNIEJSZOŚCI – głosami podnieconymi rozmawialiśmy głownie o tym
co działo się na Placu Gołębim, w Rynku i w kraju / powstała nowa sytuacja
polityczna, pierwsza od ćwierć wieku, kiedy wszelka władza skupiła się w
„jednym” ugrupowaniu politycznym. O braku odpowiedzialności elit politycz-
nych za Polskę /wstyd, że inne państwo – Czechy – muszą nas reprezentować
na zewnątrz, bo p. Premier musiała tylko przedstawić swoją „pożegnalną
mowę” w Sejmie/. Rozmowa toczyła się jak co roku o podejściu MON i WBE, a
także sądów do naszych roszczeń emerytalnych. Parafrazując znane porze-
kadło można powiedzieć „żołnierzu odsłużyłeś 30 i więcej lat, to jesteś wolny”,
tylko najgorsze w tym wszystkim, że nasze wojskowe czynne, zawodowe, ba
emerytalno-rentowe, w większości też na to nie zwraca uwagi!

Z faktu, że mieliśmy również spotkanie 12.11 – to już były znane niektóre fakty z
życia Sejmu. O niektórych wydarzeniach … myśleliśmy i przewidywaliśmy …



4

Posiedzenie Sejmu VIII kadencji otworzył Marszałek Senior Kornel Mazowiecki.

Marek Kuchciński został marszałkiem Sejmu VIII kadencji. 
Stanisław Karczewski został marszałkiem Senatu.

Premier Pani Ewa Kopacz podaje swój rząd do dymisji… i nie kończy wojny
„polsko-polskiej”
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PRZYSZŁOŚĆ – to temat w nadziei na lepsze jutro. Na spokój polityczny,
rozwój kraju. Podniesienie godności wszystkich szczebli, od których zależy
nasz los i oby spełniły się „obiecanki-cacanki” naszych włodarzy.

Powołanie p. Beatę SZYDŁO na PREMIERA Rządu

Przemówienie w Pałacu Prezydenta desygnowanej na Premiera p. Beaty Szydło
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Oby była dobra współpraca i rządzenie Polską, a nie partią. Prezydent Polski
Andrzej Duda gratuluje p. Beacie Szydło jej nominacji

Z faktu, że nasz udział w uroczystości „Niepodległa Polska” był planowany już
dużo wcześniej, to w dniu 12.11 – kontynuowaliśmy święto w Muzeum Miejskim
Arsenał. Tutaj zobaczyliśmy ubiory żołnierzy walczących na różnych frontach
w różnych okresach /nawet pod zaborami Polski/, aż do dnia dzisiejszego.
Przewodnik również nawiązał do Święta Niepodległości Polski i mogliśmy
pogłębić swoją wiedzę.
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Prezesi Kół: „Saper” z ZŻWP,  „17 TW” z SIMP  i „29” z SSP z niektórymi
członkami tych organizacji przed wejściem do muzeum

Mundury żołnierzy od /i/ po I-szej i II-giej w.św.
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Pod mundurami są opisy… trzeba przyznać dość szczegółowe /dokładnych
opisów trzeba szukać m.in. w internecie/
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Zachód. Bez względu na kraj produkcji – wiadomo było, że był to mundur
żołnierza polskiego /napis „POLAND”/



10

Mundury podoficerów /wyżej/ i oficerow
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Mundury żołnierzy na Wschodzie – była różnica!

Mundury żołnierzy WP po II w.św.
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Mundury naszych czasów, w szkołach oficerskich – jako podchorążych

Mundury współczesne, w zależności od miejsca stacjonowania jednostek
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Mundury generalski /jest tutaj mundur śp. gen. dyw. Ryszarda Lacnera 

Po mundurach nas łatwiej rozróżnić i to dobrze…

Wystawy „Czapek wojskowych” od „Maciejówki” do „Rogatywki” poprzez „Fu-
rażerki”, „Berety”, „Uszanki” i inne…
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„Umundurowanie żołnierzy SZ RP składa się z ubiorów: galowego,
wyjściowego, służbowego, ćwiczebnego, polowego, specjalnego, roboczego i
wieczorowego”.

W skład umundurowania wchodzi nakrycie głowy z rozmieszczonymi oznakami
stopni wojskowych oraz znakami orłów wojskowych.

Żołnierze noszą berety w kolorach /tak dla przypomnienia/:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umundurowanie_wieczorowe_Si%C5%82_Zbrojnych_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umundurowanie_%C4%87wiczebne_Marynarki_Wojennej
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 czarnym – w Marynarce Wojennej, w jednostkach pancernych,
pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;

 bordowym – w jednostkach powietrznodesantowych i
jednostkach kawalerii powietrznej

 niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia
na Potrzeby Sił Pokojowych

 szkarłatnym – w jednostkach Żandarmerii Wojskowej;

 brązowym – w jednostkach obrony terytorialnej

 szarym – w JW. Grom

 zielonym – w pozostałych jednostkach Wojsk Lądowych

 ciemnozielonym – w Wojskach Specjalnych oprócz JW. Grom i
JW. Formoza

Podobnie rozróżniamy rodzaje wojsk i służb po otokach na czapkach.

Odznaki, medale, krzyże i inne odznaczenia … to piękno same w sobie, a cóż
dopiero dla „zbieracza” i nie tylko. Są wspaniałym bodźcem, aby je zobaczyć i
„pocieszyć oko”. To jest wspaniała „ozdoba” munduru i dużo mówi o tych co je
noszą …

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_1.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_8.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_3.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_5.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_4.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_wspec_2.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_2.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_wspec.png
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Wszystko, co w dniach 11-12.11.2015 r. widzieliśmy i oglądaliśmy, w czym sami
braliśmy udział było piękne i dobre, oby tak było na „Przyszłość”. Lecz dzieci i
młodzież, jak również tysięczne gremium obserwatorów daje nadzieję na
lepsze, radośniejsze jutro i dzisiaj trzeba się cieszyć z tego co się ma!Cieszmy
się również z faktu, że właśnie „ONI” podtrzymują tradycję i zachowują w
pamięci naszych narodowych BOHATERÓW /głownie pokazanych w cz. II/.

 „  

 „KOCHAJMY POLSKĘ, BO JEST NASZA”

P.S. 
Część III – chciałbym dedykować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy z 
różnych przyczyn, a głownie choroby nie mogli być z nami … , ale również 
zachęcić Czytelników do odwiedzenia Muzeum Miejskiego „Arsenał” przy ul. 
Antoniego Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu.
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Nie ze wszystkimi Koleżankami i Kolegami z: ZŻWP, SSP, PZITB i SIMP będzie
okazja się spotkać /a z większością się znamy/ -  to, z okazji zbliżających się
świąt: Bożego Narodzenia i Nowego 216 Roku życzę obok zdrowia, dużo
szczęści i radości oraz spacerów nie tylko po mieszkaniu …

Upiększajmy Wrocław

D O S I E G O   R O K U

Opracował i życzy:
Kol. Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”
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