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DEFILADA W MOSKWIE Z OKAZJI DNIA
ZWYCIĘSTWA – BEZ NIESPODZIANEK
TECHNICZNYCH
Dzisiaj od 8.00 do 9.00 (GMT) odbyła się w Moskwie deﬁlada wojskowa z okazji 68 rocznicy
kapitulacji Niemiec. Nie pojawiły się tam nowości techniczne, które by zaskoczyły
wszystkich, ale sama organizacja parady robiła duże wrażenie.

Już samo to, że deﬁlada trwała zgodnie z planem dokładnie 60 minut, przy takiej ilości
zaangażowanych ludzi i środków oraz wplecionym w ten czas przemówieniem prezydenta Putina,
mogło zadziwić. Deﬁlada żołnierzy z jednostek i uczelni wojskowych trwała najdłużej ale wszyscy
czekali na pokaz sprzętu i lotnictwa.
Więcej: Putin wydał rozkaz rozpoczęcia niespodziewanych manewrów Floty
Czarnomorskiej
Deﬁladę „kołową” standardowo rozpoczęła kolumna opancerzonych wielozadaniowych samochodów
terenowych GAZ-2975 Tigr, tym razem bez kamuﬂażu, ale za to z zamontowanymi granatnikami i
karabinami maszynowymi. Po nich przejechały w szyku rozwiniętym opancerzone transportery kołowe
BTR 82A z nową wieżyczką uzbrojoną w armatę 2A72 30mm oraz w karabin maszynowy 7.62, a za
nimi czołgi T-90A.
Artylerię reprezentowały jedynie haubice samobieżne 152 mm MSTA-S. Później przejechały wyrzutnie
rakietowe średniego zasięgu 9K37M2/9K317 Buk-M2, reklamowanie jako przeznaczone do zwalczania
celów powietrznych i …nawodnych.
Systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu reprezentowały jedynie samochody transportujące
kontenery dla rakiet S-400M a za nimi paradowały kołowe zestawy przeciwlotnicze Pancir-S1.
Strategiczne wojska rakietowe wystawiły kolumnę pojazdów zabezpieczających działanie wyrzutni
Iskander E oraz mobilnych rakiet balistycznych Topol M.
Na końcu nad Placem Czerwonym przeleciało 68 statków powietrznych. Paradę zaczęło pięć
transportowych śmigłowców: 1 Mi-26 i 4 Mi-8. Za nimi przeleciały 4 śmigłowce bojowe Mi-28 i 4 Ka-52.
W dalszej części w bezpiecznej odległości paradowały samoloty transportowe AN-22 Antei, An-124
Rusłan oraz samolot wczesnego ostrzegania radiolokacyjnego A-50. Szyk maszyn transportowych
zamknęły lecące w odległości 200 m od siebie 3 samoloty Ił-76.
Lotnictwo myśliwskie reprezentowały 4 samoloty Mig-29 i 4 Mig 31, lotnictwo myśliwsko – bombowe: 4
samoloty Su-24M i 4 Su-34. W paradzie wzięły również udział lecące w szyku trzy bombowce Tu-22M3,
symulujące operację tankowania w powietrzu: samolot Ił-78 i bombowiec ponaddźwiękowy Tu-160

oraz 3 bombowce Tu-95.
Dalej nastąpił przelot szyku 10 samolotów Su-34, Su-27 i Mig-29 oraz 9 samolotów (4 Mig-29 i 5
Su-35). Całą deﬁladę zakończyła linia 6 samolotów Su-25, które ciągnęły za sobą smugi dymu w
kolorach ﬂagi rosyjskiej.
Więcej: Historyczna Aurora już tylko cywilna
W deﬁladzie nie wzięły natomiast udziału jednostki w mundurach historycznych oraz sprzęt z okresu II
wojny światowej. Nie przeszli również weterani wielkiej wojny, którzy zasiedli jedynie na trybunach. I
tego tak naprawdę w tym wszystkim brakowało.
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