15 sierpnia 2019

Od zawsze „Wierni Polsce”

Sto lat temu, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. wybuchło I Powstanie Śląskie. W ten sposób mieszkańcy tego
regionu zademonstrowali chęć przynależności do Polski. Dla uhonorowania ich powstańczego zrywu oraz z
okazji Święta Wojska Polskiego, 2600 żołnierzy przemaszerowało ulicami Katowic, a towarzyszyło im blisko
200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych. Defilada „Wierni Polsce” była głównym
punktem obchodów święta, zajmującego szczególne miejsce w sercach wszystkich żołnier
W centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz
państwowych oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP, uczestniczył gen. bryg. Robert Głąb dowódca
Garnizonu Warszawa, a w organizację uroczystości zaangażowani byli żołnierze podległych jednostek
wojskowych.

Z samego rana, 15 sierpnia, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana
posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a delegacje złożyły kwiaty przed pomnikami:
Marszałka Józefa Piłsudskiego, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.
Kilka godzin później, w asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego WP, prezydent Andrzej Duda
złożył kwiaty przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach, a w tamtejszym Kościele
Garnizonowymśw. Kazimierza Królewicza odbyła się msza święta za ojczyznę. W samo południe, prezydent RP
wręczył odznaczenia państwowe oraz nominacje generalskie, po czym ulicami Katowic ruszyła Defilada „Wierni
Polsce”.

Tuż za biało-czerwoną flagą niesioną przez żołnierzy, na czele defilady szedł dowódca uroczystości - płk Leszek
Szcześniak, dowódca Pułku Reprezentacyjnego WP, a za nimi maszerowali reprezentanci wszystkich Rodzajów
Sił Zbrojnych, a także pododdziały uczelni wojskowych, formacje proobronne i klasy mundurowe. Obok
żołnierzy Wojska Polskiego defilowali żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce - ze
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Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Dalej - poczet sztandarowy z Estonii. Przemarsz
pododdziałów pieszych zamykała Kompania oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Za maszerującymi żołnierzami prezentował się najnowocześniejszy sprzęt, którym dysponują Siły Zbrojne RP,
m.in.: czołgi Leopard 2 i 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 oraz samobieżny
przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą szturmową oraz opancerzone pojazdy
M-ATV MRAP.

Podniebną defiladę rozpoczął Zespół Akrobacyjny „Biało-Czerwone Iskry”, następnie nad Katowicami pojawiły
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 zabrakło samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w
państwie: G550 oraz B737, które leciały w eskorcie myśliwców.

Święto Wojska Polskiego w Katowicach zakończył Piknik Żołnierski pod hasłem „Wierni Polsce”, gdzie wśród
atrakcji była m.in. wystawa sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego i armii
sojuszniczych oraz pokaz wyszkolenia żołnierzy. Podobne pikniki odbywały się w całej Polsce, by wszyscy
rodacy mogli uczcić Święto Wojska Polskiego.
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