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Razem i godnie świętujmy 11 listopada
– Chciałbym zaprosić wszystkich Polaków na biało-czerwony marsz. Na marsz, który odbędzie się pod patronatem
prezydenta Andrzeja Dudy, na marsz organizowany przez polski rząd. Wojsko Polskie przygotowuje się bardzo
intensywnie do tego, żeby 11 listopada wszystko odbyło się tak jak należy - żeby było bezpiecznie i radośnie –
powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji podsumowującej wydarzenia
organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Szef MON poinformował o szczegółach wielkiego narodowego marszu, który odbędzie się w Warszawie
11 listopada 2018 roku. – Ten marsz będzie otwierać Wojsko Polskie - Kompania Reprezentacyjna Wojska
Polskiego, złożona ż żołnierzy z poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Będzie orkiestra wojskowa,
pojazdy wojskowe, grupy rekonstrukcyjne. Będą kombatanci. To jest niezwykle ważne, że kombatanci
zwrócili się do premiera i prezydenta, żeby uczcić stulecie odzyskania niepodległości właśnie ponad
podziałami politycznymi, żeby marsz ten był marszem nas wszystkich. Serdecznie Państwa na ten marsz
zapraszam – mówił.
Minister M. Błaszczak przekonywał, że warto uczcić stulecie odzyskania niepodległości w sposób godny,
odpowiadający słowom żołnierzy wojsk sojuszniczych: „Polska jest super, Polacy są wspaniali”. - A więc
pokażmy całemu światu, że rzeczywiście, tak jest naprawdę – dodał.

W przeddzień uroczystości, 10 listopada, w 17 miastach Polski Ministerstwo Obrony Narodowej
organizuje także pikniki „Służymy Niepodległej”. Przewidziano, m.in. pokazy sprzętu wojskowego,
występy artystyczne, w tym orkiestr wojskowych, żołnierską grochówkę oraz wiele innych atrakcji. W
wybranych lokalizacjach będzie można podzielić się darem życia, oddając krew w przygotowanych
ambulansach.

10 listopada wieczorem na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość
odsłonięcia pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
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Minister Błaszczak przypomniał również, że cały czas realizowany jest program Ławka Niepodległości,
który przez lata w wielu miastach Polski będzie nam przypominał wyjątkowy rok, w którym świętujemy
stulecie odzyskania niepodległości. Pierwszą Ławkę zaprezentowano w warszawskich Łazienkach
Królewskich. W najbliższym czasie multimedialne Ławki staną m. in. w Kolnie i Sulejówku.
Szef MON podjął także decyzję, że od 11 listopada żołnierze Wojska Polskiego podczas uroczystości będą
śpiewali hymn narodowy. - Symboliczna zmiana, ale myślę też, że bardzo istotna – podkreślił minister
Mariusz Błaszczak.
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