SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ WOJSKOWĄ
15 SIERPNIA 2016 R.
Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów Klub Powiatowy w Legnicy
wraz z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy zorganizowało SPOTKANIE Z
PIEŚNIĄ WOJSKOWĄ z okazji 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska
Polskiego. Spotkanie poprzedziła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
kanonika Jana Mateusza Gacka Proboszcza parafii, w intencji żołnierzy Wojska Polskiego,
uczestników Bitwy Warszawskiej i poległych w walce o niepodległość Polski. Po Mszy Św.
w parafialnej Auli licznie przybyłych uczestników wieczoru powitał Proboszcz parafii NSPJ
ks. kanonik Jan Mateusz Gacek.
Historię ustanowienia Święta Wojska Polskiego przedstawiła zebranym Ewa Szymańska
Poseł RP.
- Wygrana wojna z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej była pierwszym tak wielkim
zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy z Turkami pod Wiedniem. Tryumf ten
odnieśliśmy samodzielnie. Bez pomocy obojętnej Europy, sympatyzującej z ideologią
komunistyczną, a nawet - jak Niemcy - otwarcie współdziałającej z bolszewikami przeciwko
Polsce. Należy pamiętać, że Węgrzy udzielili Polsce wsparcia przysyłając transport amunicji.
Tym większa jest nasza duma z Cudu nad Wisłą i wdzięczność obrońcom Ojczyzny.
Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących
armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były
święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. W okresie II
Rzeczpospolitej obchodzono Święto Żołnierza dla upamiętnienia walk w obronie
Ojczyzny toczonych w 1920 roku. Wybrano dzień 15 sierpnia, na pamiątkę
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych
gen. broni Stanisława Szeptyckiego z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim:
W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i
wyrazem
jest żołnierz.
W
rocznicę
wiekopomnego
rozgromienia
nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym
wrogiem o całość i niepodległość Polski.
Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je
uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w
Wojsku Polskim do 1947 roku. W następnych latach zaniechano jego obchodów i
ustanowiono w dniu 12 października Dzień Wojska Polskiego - upamiętniając w ten
sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednak ten
czyn zbrojny był jednym z wielu epizodów na szlaku bojowym żołnierzy polskich w latach II
wojny światowej. Dla wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych i
politycznych. W środowiskach wojskowych i w kręgach kombatanckich, w tym również na
forum Sejmu, wskazywano na potrzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie
akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały naród. W latach 1990-1992 Święto obchodzono w
dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obecnie Święto Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Wojska Polskiego
obchodzone także 15 sierpnia wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r.
obowiązującą od 13 sierpnia 1992.
Natomiast Janina Krzyżanowska przedstawiła rodzinne wspomnienie udziału swojego Ojca w
wojnie z bolszewikami w 1920 roku, w tym udział w Bitwie Warszawskiej.
Następnie uczestnicy spotkanie przystąpili do wspólnego śpiewania pieśni polskich żołnierzy
i harcerzy śpiewanych w różnych okresach historycznych, od Powstania Listopadowego,
poprzez okres wojny polsko - bolszewickiej po czasy współczesne. Towarzyszył im
akordeonista Witold Klocek, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”.
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