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Jubileuszowe Tea Party w Buckingham Palace
Każdego roku stowarzyszenie brytyjskich kombatantów pod nazwą „The Not
Forgotten Association” urządza swoim podopiecznym różnego rodzaju, imprezy, wyjazdy
oraz organizuje im zaproszenia na okoliczności narodowe, świąteczne, zaszczycane przez
wyjątkowe osobistości. W tym roku, 2 lipca 2013 r., z okazji 60 rocznicy panowania
Królowej Elżbiety II, kombatanci zostali zaproszeni na „Tea Party” w ogrodach królewskiego
pałacu Buckingham. Pośród nich znalazło się czterech zaproszonych polskich kombatantów,
karpatczyków i cztery towarzyszące im osoby: Andrzej Jakubowski z synem, Józef Wojtecki
z żoną, Zdzisław Picheta z żoną i Kazimierz Szydło z sekretarzem Kazimierą Janotą
Bzowską.
Do osobistych zaproszeń dołączono informacje, mapki dojazdu do pałacu, numery
stołów, dokładny program dnia z ściśle oznaczonym czasem: 2.00 – przybycie gości, 2.15 –
podanie herbaty, 3.00 przybycie księżniczki Anny, odegranie hymnu narodowego, 4.45
pożegnanie księżniczki zakończone koncertem orkiestry „The Band of The Life Guards”, o
5.00 odjazd gości.
Przed wjazdem w bramy pałacu, każdy samochód był skrupulatnie przeglądany przez
policję. Za okazaniem „osobistej karty wstępu” sprawdzano dowody osobiste. Dla
niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich auta kierowano do bramy wiodącej wprost do
pałacowych ogrodów. Wojsko, usługiwało, pomagało, doprowadzało do numerowanych
miejsc, aby nikt w tym 3,000 tłumie nie czuł się zdezorientowany lub zagubiony. Opieka
pierwszej pomocy z St. John Ambulance była widoczna w oznaczonych miejscach. Wśród tak
wielu obecnych w rozległych pałacowych ogrodach, nie brakło żołnierzy wielu jednostek,
którzy się rozpoznawali po kolorach beretów, emblematach na kieszeniach blezerów,
kolorowych mundurach gwardii królewskiej, czerwonych płaszczach The Old Chelsea
Pensioners. Spotykało się kombatantów z drugiej wojny światowej oraz z wielu innych bitew,
toczących się do obecnych czasów. Niemal wszyscy wyróżniali się rożnego rodzaju wysokimi
odznaczeniami bojowymi oraz zasłużonymi orderami i medalami wojskowymi, między nimi
żołnierze z Afganistanu. Często młodzi, bardzo młodzi kombatanci konfliktów irackich,
afganistańskich, ociemniali, inwalidzi na wózkach, kalecy pod opieką swoich bliskich.
W świątecznym niemal nastroju wielu spotykało się ze znajomymi lub nawiązywało
nowe przyjaźnie. Znani z telewizji dawni reporterzy z różnych aren wojennych, jak Kate
Adie, Martin Bell, przysiadali się do nas, nie bardzo wiedząc kim jesteśmy. Polskich
wojennych frontów nie znają. Dla nich kampania włoska to nieznana legenda. To obcy dla
nich teren. oraz jej małżonka wiceadmirała Sir Timothy Laurence. Otoczeni kombatantami,
idąc wolnym krokiem, zatrzymywali się przy wielu, zamieniając kilka słów. Cały obchód
trwał z dokładnością czasu wyznaczonego dworską etykietą. Dla niejednych było to w ich
życiu niezapomniane wydarzenie. Na pamiątkę pozostała biała karta z zaproszeniem na
królewskie Jubileuszowe Tea Party w Buckingham Palace.
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