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Obchody Święta Wojska Polskiego
Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty
Wojtyszek. W spotkaniu wzięli udział prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz komendant Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski.

Uroczystości rozpocznie o godz. 10 msza święta w kościele garnizonowym, godz. 11  to początek apelu na Placu Wolności, a
od godz. 12 organizatorzy zapraszają na pokazy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. - Tegoroczne Święto Wojska Polskiego jest
dla nas szczególnie ważne, gdyż przypada w jubileuszowym roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. To
Wojsko Polskie walczyło o to, byśmy mogli dziś żyć w wolnym i niepodległym kraju. Dlatego chcemy oddać hołd tym
żołnierzom, którzy polegli za nasza Ojczyznę, jak i podziękować tym, którzy dziś stoją na straży naszych granic i naszego
bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszam mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego do udziału w obchodach żołnierskiego
święta – mówiła wojewoda.

Program obchodów Święta Wojska Polskiego  - Kielce, 15 sierpnia 2018 r.:

10.00: msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego w kościele garnizonowym (ul. Chęcińska);

10.40: przemarsz na Plac Wolności (trasa: kościół garnizonowy – rondo Giedroycia – ul. Paderewskiego – ul. Sienkiewicza –
ul. Wesoła – ul. Mickiewicza – Plac Wolności);

11.00: uroczysty apel na Placu Wolności w Kielcach, przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego (meldunek o gotowości do apelu,
podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu państwowego, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa
honorowa, składanie wieńców i wiązanek przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, defilada pododdziałów);

12.00 -14.00: po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, na Placu Wolności rozpocznie się piknik, którego atrakcjami
będą pokazy uzbrojenia i sprzętu wojskowego – m.in. pojazdy opancerzone HMMWV, specjalistyczny pojazd saperski Topola-
S, wyposażenie saperskie, karabiny maszynowe UKM, wyposażenie indywidualne żołnierza armii USA. Będzie można również
odwiedzić stoiska promocyjne Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Grupy
Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a także stoiska
informacyjne żołnierzy CAT USA (doświadczenia z misji w Afganistanie, Iraku, Kosowie).

O godz. 18.00 w Kieleckim Centrum Kultury rozpocznie się piknik rodzinny, którego  kulminacją będzie transmisja  -
o godz. 20.30 - multimedialnego widowiska artystycznego „Wolność we krwi” z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia – pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP – jest Narodowy Bank Polski.
Partnerem wydarzenia na szczeblu lokalnym jest Wojewoda Świętokrzyski. Do udziału w pikniku zaproszono m.in. wojsko,
policję, straż pożarną, grupy rekonstrukcyjne, organizacje i stowarzyszenia kultywujące tradycje militarne i
niepodległościowe.
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