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Obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W niedzielę, 1 sierpnia br., na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, która była kolejnym punktem obchodów 66.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent elekt Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP
marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, minister
obrony narodowej Bogdan Klich, minister w Kancelarii Premiera Władysław Bartoszewski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, szef Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław Cieniuch, prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, posłowie i senatorowie, warszawscy radni, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz
kombatanci i harcerze.

W odczytanej odezwie przypomniano, że 66 lat temu żołnierze Armii Krajowej stanęli do heroicznego boju o
wolność i suwerenność Rzeczypospolitej i polską rację stanu. Przez 63 dni powstańcy z godnością i honorem
stawiali czoła przeważającym siłom niemieckim.

W odezwie podkreślono, że Powstańcy stali się przykładem niezłomnej patriotycznej postawy i heroicznego oporu
przeciwko zniewoleniu narodu, a także żywą legendą, której nie zdołały zniweczyć propagandowe wysiłki władz
komunistycznych. Dlatego Polakom nie wolno zapomnieć o bohaterach, a zachowanie pamięci o Powstaniu - jak
zaznaczono w odezwie - jest naszym prawem i obowiązkiem.

Żołnierze oddali salwę honorową. Wieńce pod Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli przedstawiciele Światowego
Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, najwyższych władz państwowych - prezydenta,
parlamentu i premiera, innych instytucji rządowych i samorządu, stowarzyszenia Strzelec, ambasad kilkunastu
państw, w tym Białorusi, Izraela, Niemiec, Rosji i USA. Hołd powstańcom oddali reprezentanci władzy
sądowniczej, naukowcy i harcerze.

Punktem kulminacyjnym obchodów 66. rocznicy Powstania Warszawskiego była
uroczystość przed Pomnikiem Gloria Victis (Chwała Zwyciężonym) na Wojskowych Powązkach.

Punktualnie o godz. 17 - w godzinie „W”, gdy rozległ się sygnał miejskich syren zebrani na cmentarzu, stojąc na
baczność, uczcili minutą ciszy bohaterów Powstania Warszawskiego. Orkiestra wojskowa odegrała Mazurka
Dąbrowskiego.

Modlitwę w intencji ojczyzny, Powstańców, ich matek, mieszkańców Warszawy oraz miast dających wsparcie
walczącym, lekarzy, harcerzy, łączniczek i kapelanów, odmówił ks. Henryk Kietliński, harcerz z Szarych Szeregów.

http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=5047


Modlitwa objęła także ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu, który 10 kwietnia rozbił się pod Smoleńskiem.

Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała trzy salwy z karabinów. Odegrany został sygnał Wojska Polskiego,
a zebrani złożyli wieńce przed pomnikiem Gloria Victis.

W imieniu Narodu Polskiego kwiaty złożył wykonujący obowiązki Prezydenta RP marszałek Sejmu Grzegorz
Schetyna wspólnie m.in. z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim i
członkami kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: prezydent elekt Bronisław Komorowski, szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego minister Stanisław Koziej, p.o. kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Ciechanowski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Warszawy.
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