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SZEF MON NA DEFILADZIE O "SPRZĘCIE PIĄTEJ
GENERACJI"
Zadaniem na dziś jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu w wojsku sprzętem piątej generacji stwierdził szef MON Mariusz Błaszczak przed deﬁladą "Silni w sojuszach". Zapewnił też, że Wojsko
Polskie będzie nadal brać aktywny udział w misjach zagranicznych. Prezydent Andrzej Duda
powiedział z kolei, że sprawna i dobrze wyposażona armia, ale też służby mundurowe, są
fundamentami bezpieczeństwa państwa.
RELACJA FOTO I WIDEO Z DEFILADY "SILNI W SOJUSZACH" - link poniżej:
Czytaj też: Silni w sojuszach. Wielka deﬁlada na Wisłostradzie [Defence24 TV] [FOTO]
Szef MON przypomniał, że w tym roku przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do NATO i 15.
rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
"Przytępienie naszego kraju zarówno do NATO jak i UE potwierdziło cywilizacyjną i kulturową
przynależność Polski do świata Zachodu. Uwolniło potencjał, dzięki któremu możemy powiedzieć, że
polskie Siły Zbrojne są skuteczne, że są sprawnie dowodzone, konsekwentnie wyposażane w
najnowocześniejszy sprzęt" - mówił minister. Dodał, że polskie wojsko jest modernizowane.
"Zadaniem na dziś jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu sprzętem piątej generacji" - oświadczył
szef MON. Minister odniósł się w ten sposób do modernizacji sił zbrojnych, a w szczególności
programu pozyskania myśliwca nowej generacji Harpia.
Błaszczak przypomniał też, że w piątkowej deﬁladzie obok żołnierzy WP udział biorą też żołnierze
państw sojuszniczych. "Chciałbym podkreśli, że Wojsko Polskie było, jest, i będzie aktywne jeśli chodzi
o udział w misjach" - zapewnił szef MON. Dziękował też ministrom obrony państw NATO za obecność
na deﬁladzie, a także żołnierzom i funkcjonariuszom za służbę.
Z kolei prezydent Andrzej Duda, który przemawiał w czasie uroczystości tuż po szeﬁe MON mówił:
"Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, witając majową jutrzenkę, możemy w ten szczególny
sposób świętować wyjątkowy czas, czas rocznic, pięknych dla nas rocznic: 30-lecia pokonania
komunizmu, 20-lecia przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego i 15-lecia przynależności do
Unii Europejskiej" - mówił prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu na początku deﬁlady wojskowej pod
hasłem "Silni w sojuszach", zorganizowanej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Jak wskazał, wszystkie te rocznice są obchodzone w dniu rocznicy najważniejszego dla Polski
wydarzenia - rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. "Ci, którzy ją wtedy, uchwalali czynili to po to,
żeby Polska odzyskała siły i by była państwem nowoczesnym" - podkreślił prezydent. Według niego,
państwo silne, to takie, które jest przede wszystkim bezpieczne - zarówno wewnętrznie, jak i

zewnętrznie.

Nie ma żadnych wątpliwości, że fundamentalnym elementem tego
bezpieczeństwa jest zarówno sprawna i dobrze wyposażona armia, jak i
sprawne i dobrze zabezpieczone służby, które o to bezpieczeństwo dbają
prezydent RP Andrzej Duda

W deﬁladzie brały udział pododdziały polskie i sojusznicze (z krajów wchodzących w skład grupy
batalionowej stacjonującej w rejonie Orzysza), służby mundurowe, a także poczty sztandarowe z wielu
państw NATO i Unii Europejskiej (m.in. Norwegia, Niemcy, Włochy, Grecja, Turcja, Szwecja, Łotwa,
Kanada, Cypr i wiele innych). Do "premier" sprzętowych można zaliczyć m.in. zestawy przeciwlotnicze
Poprad, z kolei US Army przysłała jedną wyrzutnię Patriot z rakietami PAC-3. Po raz pierwszy w
deﬁladzie uczestniczyły służby mundurowe, w tym Policja prezentująca obok szeregu pojazdów
śmigłowce Black Hawk. Uwagę zwracał m.in. pododdział Straży Ochrony Kolei, uzbrojony w niedawno
zakupione pistolety maszynowe CZ Scorpion EVO 3 A1.
Defence24.pl/PAP

