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Brygita
Łapszewicz

Dzień Wojska Polskiego na Wileńszczyźnie

Jutro, 15 sierpnia, nie tylko w Polsce, ale również na Wileńszczyźnie obchodzone będzie Święto Wojska
Polskiego upamiętniające jedno z największych polskich zwycięstw, a odniesione w Bitwie Warszawskiej
1920 r. nad Rosją Sowiecką.

W piątek, w samo południe, przedstawiciele Ambasady Rzeczpospolitej w Wilnie, polskich organizacji na Litwie
złożą wieńce na cmentarzu na Rossie, przy Grobie Matki i Serca Syna. O godz. 15 w Duksztach, na Cmentarzu
Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w latach 1919-1920, odbędzie się msza polowa oraz poświęcenie
nowych pomników. Tymczasem w Wisagini, o godz. 17, odbędzie się koncert okolicznościowy z udziałem kół ZPL
z Wilna, Wisagini i Jeziorosów.

Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego będą kontynuowane również w sobotę, 16 sierpnia. O godz. 15 w
Zułowie zostaną poświęcone nowe stele w Alei Pamięci Narodowej. Z kolei w niedzielę, 17 sierpnia, w
Miednickim Ośrodku Kultury widzowie będą mogli zobaczyć program artystyczny Polskiego Studia Teatralnego,
posłuchać patriotycznego hip-hopu oraz spróbować wojskowej kuchni. Uroczystości o godz. 12 rozpocznie msza
św., po której odbędzie się przemarsz na cmentarz, gdzie odbędzie się modlitwa oraz apel za poległych żołnierzy
przy Grobie Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego.

Reklama

„Dla młodzieży i dzieci czymś ciekawym z pewnością będzie wystawa broni, z której korzystała Armia Krajowa. Te
eksponaty będzie można potrzymać w ręku. Wszystko na wystawie będzie autentyczne. Sądzę, że dzieciom
naprawdę warto jest poznać historię swojego narodu” ― dla „Radia Znad Wilii” powiedział Edward Kiejzik, jeden
z organizatorów imprezy.

***
Bitwa Warszawska, która rozegrała się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, była decydującym starciem wojny
polsko-bolszewickiej. Po tym, jak w dniu 10 marca 1920 roku dowództwo Armii Czerwonej zatwierdziło plan
uderzenia na Polskę, głównodowodzący wojsk polskich Józef Piłsudski wydał rozkaz rozpoczęcia wyprzedzającej
ofensywy na Ukrainie.

Polacy dotarli aż do Kijowa, jednakże Sowieci szybko opanowali sytuację i przeszli do ofensywy na Białorusi i
Ukrainie, zmuszając oddziały Wojska Polskiego do odwrotu. Pod koniec lipca siły radzieckie były już na ziemiach
polskich, zbliżając się w szybkim tempie do Warszawy. Decydujące natarcie, praktycznie przesądzające losy
wojny, rozpoczęło się dnia 16 sierpnia i zakończyło się spektakularnym sukcesem wojsk polskich i marszałka
Józefa Piłsudskiego.
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