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CZY ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO, TO ŚWIĘTO DLA 
„MALUCZKICH” 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO powinno być obchodzone z historycznego 
punktu widzenia 15. Sierpnia! W dniu zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią 
Czerwoną i częściowo Białą /wcześniej Antona Denikina/. U nas we Wrocławiu, 
w tym roku było obchodzone 14.08 – w dzień pracy o godzinie 12.00. Można to 
wytłumaczyć „częściowo” pozwoleniem obserwowania obchodów tego święta 
w Warszawie – gdzie był pokaz ponoć supernowoczesnego sprzętu sprowa-
dzonego z USA, Niemiec i chyba jeszcze z ZSRR? 

Wrocławski pokaz sprzętu – to chyba tylko mógł zrobić wrażenie na dzieciach, 
których w tym dniu było b. mało, gdyż rodzice byli w pracy?, nawet wojsko-
wych było jak na lekarstwo. Dobrze, że byli przedstawiciele służb mundu-
rowych, w których widziałem postać GENERAŁA!, a to było święto Wojska 
Polskiego? 

Ten sprzęt zobaczyliśmy /m.in./: 
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Pojazdy regulacji ruchu i ubiór z uzbrojeniem 

 
Sprzęt „NURPAK 03” 

 
Ubiór pań służących w WP (Szkoda, że ubiór był prezentowany na 

manekinach…inaczej pokaz WP byłby udany) 
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Po 123 latach niewoli – mieliśmy, jak na ówczesne warunki całkiem, całkiem 

niezłe pojazdy 

Chciałbym/byśmy/, aby Organizatorzy, szczególnie teraz, pokazały wojsko 
zgrane, wyposażone i dobrze uzbrojone…tego nie było widać! Mało tego, aby 
tak piękne widowisko było organizowane w godzinach, gdy Wrocławianie i tu-
ryści przychodzą na nasz piękny Rynek, czyli w godzinach późno popołud-
niowych…i kiedy jest troszeczkę chłodniej. Pot należy wylewać na poligonach, 
a nie na pokazach. 

Można się cieszyć, że wojsko stawia na młodzież, która zasługuje na 
wyróżnienia i nagrody, o czym świadczyło wyróżnienia podoficerów, chorążych 
i chyba tylko jednego oficera starszego /srebrem/. Wojsko bez dowództwa i 
sztabu … to wojsko…?  
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Poczet flagowy i sztandarowy 

 
„Trybuna” od prawej strony 

 
„Trybuna” od lewej strony 
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Meldunek… 

 
Flaga na maszt… 

 
Wyróżnieni… 

 
Do defilady… 
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Poczty sztandarowe. Piękne mundury! To fundacja Koła im. gen. Z.Ohanowicza 
W rozmowie z przedstawicielami Pocztu Sztandarowego Prezes ZW ZŻWP kol. 

Marian Dąbrowski i prezes ww. Koła kol. Adolf Sitarz 

 
Gdyby nie koło „SAPER” i kapelani różnych wyznań…skąpa byłaby „Trybuna”. 

Stoją m.in. kol.kol. Jerzy Marczak /Członek ZW ZŻWP/, Marian Dąbrowski 
/Prezes ZW ZŻWP/ i Jan /Koło „SAPER” w towarzystwie pięknych Pań 



7 
 

 
Dobrze być w mundurze! Spotkanie SAPERÓW 

 
Czołgistów i saperów coś jednak łączy…Podobnie jak NARÓD w 1920 roku 
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Z Prezesem ZW ZŻWP kol. Marianem Dąbrowskim na placu Gołębim z okazji 
ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO znalazła się co prawda „silna grupa” Czołgis-
tów i Saperów, ale zbyt mała – aby w sposób wolny i z zaangażowaniem 
osobistym – była widoczna w tym świątecznym dniu. Wydawałoby  się, że kad-
ra zawodowa obecna i „była” to ludzie zaangażowani w sprawę Polski, ale 
patrząc na udział w różnego rodzaju obchodach świąt państwowych 
…wypadamy b. marnie. A szkoda! 

Z tej okazji… wszystkim NAM, byłym żołnierzom, odpoczywającym lub przeby-
wającym w domach życzę zdrowia i radości z otaczającego nas świata oraz 
przekazywania kolejnym pokoleniom wspomnień i wskazań z chlubnej tradycji 
ORĘŻA POLSKIEGO! 

Z poważaniem 

Antoni Tunkiewicz 

/Koło „Saper”/ 

 

 


