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100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Dzień po obchodach zorganizowanych w Poznaniu, 28 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyły się
uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu największego zwycięskiego zrywu
niepodległościowego w dziejach Polski. Podczas obchodów podkreślano, jak Powstanie
Wielkopolskie wpłynęło na kształt granic naszego kraju po I wojnie światowej.
Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, potomkowie Powstańców, młodzież szkolna i harcerze, a także
mieszkańcy Warszawy i Wielkopolanie rozpoczęli spotkanie w stolicy od modlitwy w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Mszę Świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odprawił i homilię wygłosił Arcybiskup
Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego, by oddać hołd Bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Znaczenie przyłączenia Wielkopolski do
odradzającej się Rzeczypospolitej podkreślali w swych przemówieniach Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Gromadzimy się dzisiaj w sercu wolnej Polski, w sercu Warszawy przed Grobem Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd Tym,
którzy 100 lat temu porwali się po to, aby Wielkopolska stała się – jak to przez wieki było – integralną częścią odradzającej
się Rzeczypospolitej. (…) Walka podjęta przed stuleciem przez naszych Rodaków jest dowodem, że warto i trzeba przelewać
krew, aby pokazać, że Polska ma prawo do wolności – powiedział Jan Józef Kasprzyk. Zaakcentował jednocześnie, że
wielkopolskie społeczeństwo zostało wychowane w patriotyzmie zgodnie z hasłem „nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny”. To
jest testament tamtego pokolenia, który i my musimy wypełniać – zaapelował Szef UdSKiOR.
Następnie odczytano uroczysty Apel Pamięci, została oddana salwa honorowa, po czym delegacje złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Komendanta Głównego Policji reprezentował przedstawiciel naszego biura,
który pamiątkowy wieniec złożył wraz z przedstawicielami Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Oprawę
ceremonialną uroczystości zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Warszawskie upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego zakończyło tegoroczne obchody Stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
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