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15.08.2021 – ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”

Piękne święto, z tradycją i obchodzone przed i po wojnie, kiedy Polska miała –
swoją,  niezależną  wolność.  W  tym  roku,  wg  mnie  jako  obserwatora  miała
trochę  mniejsza  rangę  –  jak  w  latach  ubiegłych.  We  Wrocławiu  WP  lepiej
prezentuje się w Rynku, niż na Placu Wolności. W Rynku więcej jest gości z
zagranicy …

Plac Wolności, jest poniekąd schowany przez wspaniałe budowle /np. budowle:
opery, Narodowe Forum Muzyki, czy też kościół św. Stanisława/.

Niemniej we Wrocławiu pogoda dopisała i ten co chciał mógł uczestniczyć i
brać udział  w uroczystości.  Uroczystości  świętowania  /oficjalnie/  rozpoczęły
się od mszy świętej w Kościele Garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. św.
Elżbiety/kto  się  spóźnił  –  to  nie  wszedł/.  Przemarszem  na  Plac  Wolności  i
kolejne wydarzenia, jak np. Uroczysty Apel, wręczenie: nominacji  na kolejne
stopnie wojskowe i odznaczeń, salwa honorowa, przemówienia, itp.

Tradycyjnie  mogliśmy  oglądać  sprzęt  wojskowy,  a  dzieci  nawet  „udawać
żołnierzy” – obsługujący dany egzemplarz. Do pokazu były wystawione, m.in.
pojazdy opancerzone, sprzęt inżynieryjny, guady, motocykle, węzeł łączności
na pojeździe, sprzęt medyczny /można było się zaszczepić przeciwko Covid –
19/. 

Nasze ŚWIĘTO w zdjęciach:

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
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Poczet Sztandarowy i Kompania Reprezentacyjna 

Przechodzimy z Bazyliki Mniejszej na Plac Wolności. Pierwszy z prawej nasz
Prezes ZW ZŻWP – pan Marian Dąbrowski

NA PLACU WOLNOŚCI:

Orkiestra Reprezentacyjna WL, Poczet Sztandarowy, 
Kompania Reprezentacyjna …
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Przemawia DOWÓDCA GARNIZONU WROCŁAW  
gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI

Widok ogólny /i tutaj komórka się rozładowała/

Dziękuję  w  imieniu  uczestników  z  byłej  KEST  WSOIW  za  współudział  w
uroczystościach naszego Wojska Polskiego i  do zobaczenia w dniu kolejnej
rocznicy napaści Niemców na Polskę /01.09.2021 r./ oraz za rok w większym
gronie!

W  dużych  miastach  Polski,  nasi  żołnierze  –  jako  Organizatorzy,  przy
współudziale  miejscowych  władz  organizowali  różnego  rodzaju  spotkania  z
przysłowiową grochówką żołnierską /na wędzonym boczku i kiełbasce/.

Kilka zdjęć niech będzie namiastką naszego święta w POLSCE:



4

ŚWIĘTO WP W WARSZAWIE:

Przegląd wojsk przez Prezydenta Polski – Andrzeja Dudę

Oddajemy Hołd Poległym

Przemawia Minister MON Mariusz Błaszczak. 
Prezydent Andrzej Duda wśród generalicji
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Salwa honorowa …

Ułani … ułani …Chłopcy malowani …
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Słynne taczanki Budionnego. I z nimi Polacy poradzili
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Technika przekazu … „biegnie do przodu” …

W Gołdapi – wspaniałe spotkanie ludności cywilnej z żołnierzami armii USA 
I Wojska Polskiego … nawiązujmy również kontakty pokojowe z naszymi 
sąsiadami … wówczas nasi potomni znajdą piękniejsze rocznice obchodzenia 
nie tylko świąt Wojska Polskiego. I niech tak się stanie…

Pokaz sprzętu w Gołdapi
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Gołdap. Pokaz sprzętu …

Opracował:
Uczestnik Święta WP

I obserwator 
„Co się dzieje w Polsce”

Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”


