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Złożenie kwiatów na płycie Mauzoleum Serca i Matki marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskiej
Rossie jest stałym elementem obchodów Dnia Wojska Polskiego w Wilnie. W sobotę na Rossę
przybyli ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław
Cygnarowski, attache obrony płk Zbigniew Szlęk, kombatanci, przedstawiciele polskich organizacji
społecznych, kulturowych, oświatowych, harcerze oraz mieszkańcy Wilna i okolic.

Winni jesteśmy weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek

,,Jak co roku, w dniu 15 sierpnia gromadzimy się tu, w miejscu szczególnym dla wszystkich Polaków,
w miejscu w którym spoczywają prochy matki i serce Marszałka, naczelnego wodza i autora
największego od czasów Wiktorii Wiedeńskiej polskiego zwycięstwa, które w 1920 r. ocaliło nie tylko
niepodległą Polskę, ale i całą demokratyczną Europę przed zagrażającym jej komunistycznym
totalitaryzmem. Dzisiaj, oddając hołd wielkiemu Wodzowi, oddajemy hołd wszystkim żołnierzom, gdyż
w tym szczególnym dniu, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzą swoje doroczne święto – Święto Wojska Polskiego. Jest to święto polskich żołnierzy, ale i
wszystkich Polaków, obchodzone w Polsce i w wielu miejscach w świecie, także tu, na Litwie” –
przywitał zebranych płk Szlęk oraz przypomniał historię Bitwy.

Pułkownik podkreślił w swoim przemówieniu, że prawdziwymi twórcami zwycięstwa Bitwy
Warszawskiej byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. ,,Niepodległa
Rzeczpospolita i my, współcześni Polacy, winni jesteśmy weteranom walk o niepodległość najwyższą
wdzięczność i szacunek. Jest to dzień wspomnień o bohaterach polskich wojen, dzień, w którym
oddajemy cześć obrońcom naszej niepodległości. Pamiętamy też obrońcach i wybawcach Wilna, w
każdej z kampanii jakie tu miały miejsce” – zaznaczył płk Szlęk.

Dzisiejsze święto jest przejawem miłości do ojczyzny

Pułkownik przytoczył przykłady polsko-litewskiej współpracy wojskowej w ramach UE i NATO, m.in.
utworzenie polsko-litewsko-ukraińskiej brygady oraz misję powietrzną NATO, podczas której Polski
Kontyngent Wojskowy Orlik strzegł bałtyckiego nieba pełniąc dyżur po raz szósty.

Na obchodach licznie stawili się harcerze. ,,W ideałach harcerskich są wpisane miłość bliźnich, miłość
do ojczyzny i miłość do Boga. Dzisiejsze święto jest przejawem miłości do ojczyzny. Sytuacja harcerzy i
harcerek ZHPnL jest w miarę skomplikowana, bo zazwyczaj polskiej mniejszości narodowej na Litwie
towarzyszy pewne zaburzenie tożsamości narodowej” – zw.lt powiedziała przewodnicząca ZHPnL
Sabina Maksimowicz oraz dodała, że udział w tego typu uroczystościach kształtuje poczucie
patriotyzmu i przynależność do narodu.

Obchody z Wilna przeniosą się do Zułowa, gdzie o godz. 15 odbędzie się uroczystość oddania hołdu
twórcy Wojska i Państwa Polskiego oraz uczczenia bohaterów walk o wolność Ojczyzny. W programie
uroczystości, organizowanych przez ZPL: występ Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, wyświęcenie
stel w Alei Pamięci Narodowej oraz piknik na zielonej murawie.

16 sierpnia (niedziela) w Miednikach Królewskich o godz. 12 zostanie odprawiona uroczysta msza św.
oraz odbędzie się uroczysty pochód na cmentarz. O godz. 13 – akademia złożenia kwiatów przy
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Grobie Nieznanego Żołnierza WP na cmentarzu miednickim, o godz. 14 – Polskie Studio Teatralne w
Wilnie przedstawi program artystyczny, o godz. 15 – otwarcie wystawy broni AK okręgu wileńsko-
nowodródzkiego, o godz. 16.30 – degustacja kuchni polskich żołnierzy.
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