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Katowice 15 sierpnia będą gospodarzem Święta Wojska Polskiego. Uroczysta defilada
„Wierni Polsce”, która jest głównym punktem obchodów Święta, przejdzie ulicami
Katowic dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. 

  

  

W defiladzie weźmie udział 2600 żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków
powietrznych. Defilada rozpocznie się o godzinie 14.00. Formacja wojsk najatrakcyjniej będzie
się prezentować w ścisłym śródmieściu – m.in. na Rondzie im. J. Ziętka, Al. Roździeńskiego i
Al. Korfantego. Defiladzie będzie także towarzyszył piknik wojskowy, który odbędzie się na
terenie Strefy Kultury w godzinach od 15.00 do 22.00 oraz uroczyste wręczenie odznaczeń,
które odbędzie się o godzinie 12.00 na Placu Chrobrego.

  

W defiladzie wezmą także udział pododdziały uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii
Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii
Wojskowej, a także formacje proobronne i klasy mundurowe. Obok żołnierzy Wojska Polskiego
przedefilują również żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce, a więc
żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Minister Obrony
Narodowej Mariusz Błaszczak zaprosił do udziału w defiladzie także górników. Do Katowic, na
obchody Święta Wojska Polskiego, przyjadą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz
Morawiecki, posłowie i senatorowie czy też przedstawiciele środowisk kombatanckich.

  

Na ulicach naszego miasta pojawi się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne
RP. Wśród pojazdów, które w Katowicach pokaże Wojsko Polskie, zobaczymy m.in.: czołgi
Leopard 2, kołowe transportery opancerzone Rosomak, samochody ciężarowo-osobowe
HMMWV, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana,
moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie
Topola, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą
szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV MRAP, które wykorzystują żołnierze m.in.
podczas misji w Afganistanie oraz wiele innych. Pojawi się także sprzęt wojsk sojuszniczych.

  

Podniebną defiladę rozpocznie tradycyjnie przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone
Iskry” w składzie siedmiu maszyn. Następnie pojawią się myśliwce F–16, samoloty TS–11 Iskra,
M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346 oraz śmigłowce Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Nie
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zabraknie także samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie:
G550 oraz B737, które przelecą w eskorcie myśliwców.

  

  

  

  

Źródło: katowice.eu
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https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3670&amp;ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

