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Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz
Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Uroczystości  rozpoczęły  się  rano  mszą  w  intencji  Ojczyzny  w  Katedrze  Polowej  Wojska
Polskiego,  w  której  uczestniczył  Prezydent  RP  Andrzej  Duda  z  małżonką,  a  także  generalicja
Wojska  Polskiego  i  szefowie  służb  mundurowych.  Straż  Graniczną  reprezentowała  Zastępca
Komendanta  Głównego  SG  gen.  bryg.  SG  Wioleta  Gorzkowska.
– Życzę, abyście do arsenału polskiej armii nieustannie dokładali najważniejszą broń, to, co w
języku wojskowym nazywa się „morale”, wierność prawdzie, odwagę i etos służby – mówił abp
Józef  Guzdek,  metropolita  białostocki-nominat  i  administrator  apostolski  Ordynariatu
Polowego,  który  przewodniczył  mszy.  
W południe Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga uczestniczył w
uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w której wzięli udział żołnierze
z Wojsk Lądowych, Sił  Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu
Wsparcia,  Wojsk Obrony Terytorialnej,  Żandarmerii  Wojskowej  oraz Dowództwa Garnizonu
Warszawa. W ceremonii uczestniczyli także przedstawiciele polskich władz, m.in. marszałek
Sejmu  Elżbieta  Witek,  premier  Mateusz  Morawiecki,  minister  obrony  Mariusz  Błaszczak,
kierownicza  kadra  MON,  ordynariusze  Wojska  Polskiego,  także  generałowie  WP,  oficerowie,
żołnierze  i  pracownicy  wojska  oraz  kombatanci  i  harcerze.
W trakcie  uroczystości  odczytany  został  apel  pamięci,  po  którym oddano  salut  armatni.
Prezydent RP Andrzej Duda złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.  
 
 

***
 
Święto Wojska Polskiego (przed wojną Święto Żołnierza Polskiego) ustanowione zostało na
pamiątkę jednego z największych zwycięstw polskiego oręża w dziejach. Nazwana prez lorda
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d'Abernona, naocznego świadka, osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata, bitwa
warszawska nie tylko ocaliła polską stolicę i niespełna dwuletnie odrodzone państwo polskie
przed inwazją bolszewicką, ale wręcz zatrzymała marsz Armii Czerwonej na Europę. 
Wspierane jedynie przez Francję i  Węgry oraz ochotników z USA, słabo wyposażone i  źle
uzbrojone, ale silnie zmotywowane i dobrze dowodzone jednostki polskie rozbiły atak sowiecki
na Warszawę i odrzuciły wroga daleko na wschód. Zwycięstwo warszawskie przypieczętowane
zostało wkrótce ostatnią wielką bitwą kawalerii  w dziejach pod Komarowem, a następnie
błyskotliwą, choć nieco zapomnianą bitwą nad Niemnem, po której zaczęły się rokowania,
ustalające na 20 lat granicę polsko-sowiecką. 
W bojach brały udział jednostki WP, z których cztery lata później sformowane zostały oddziały
Korpusu Ochrony Pogranicza. 
 

zdj. Krzysztof Stępkowski (Ordynariat Polowy WP), Alicja Zakrzewska (MSWiA)
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