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Wielka defilada „Silni w
sojuszach” już 3 maja na
warszawskiej Wisłostradzie!
„Silni w sojuszach”, to hasło tegorocznej wielkiej defilady, która 3 maja odbędzie się
w Warszawie. Razem będziemy świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO
i 15. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają pojazdy Wojska Polskiego, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej czy Straży Granicznej to musicie być z nami 3 maja od godz. 14.00
na Wisłostradzie. W tym dniu, w defiladzie lądowej ulicami Warszawy przejedzie
ponad 200 pojazdów.  Najwięcej  będzie  czołgów i  transporterów opancerzonych,
będą samochody ciężarowe, a także mniejsze pojazdy – quady i motocykle.

Wśród pojazdów, które pokaże Wojsko Polskie zobaczymy m.in.: 14 czołgów Leopard
i  14  Rosomaków.  Będą  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. Wojska Specjalne
pokażą pojazdy Ford 550  z rampą szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV
MRAP, które wykorzystują żołnierze m.in. podczas misji w Afganistanie.

Ponad  20  pojazdów  zaprezentuje  Straż  Graniczna.  Ulicami  Warszawy  przejadą
samochody  patrolowe,  terenowe,  obserwacyjne,  specjalne  oraz  quady.  Policja,
oprócz radiowozów pokaże pojazd będący ruchomym stanowiskiem dowodzenia.
Będzie  Motocyklowa  Asysta  Honorowa  Komendy  Stołecznej  Policji.  W  defiladzie
przejadą  także  jednostki  przeznaczone dla  policjantów realizujących  zadania  na
wodach i terenach przywodnych m.in. te do patrolowania akwenów, prowadzenia
akcji  ratunkowych,  podejmowania  na  pokład  osób  tonących.  Zobaczymy  także



ambulans pogotowia ruchu drogowego. Państwowa Straż Pożarna zaprezentuje m. in.
pojazdy gaśnicze oraz samochody ratownictwa chemicznego i medycznego.

W defiladzie zobaczymy pojazdy naszych sojuszników. Żołnierze USA zaprezentują
czołgi Abrams i Bradleye - transportery opancerzone. Będą także brytyjskie Panthery
oraz  pojazdy  wojskowe  na  co  dzień  wykorzystywane  przez  żołnierzy  armii
chorwackiej  i  rumuńskiej.

Straż  Ochrony  Kolei  zaprezentuje  m.in.  pojazdy  wchodzące  w  skład  mobilnego
Centrum Monitoringu.

W defiladzie „Silni w sojuszach” weźmie udział  blisko dwa tysiące osób, w tym
żołnierze z pododdziałów Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. Będą pododdziały
formacji  proobronnych,  klasy  mundurowe  oraz  poczty  sztandarowe  krajowe  i
zagraniczne.  W  tym  roku  po  raz  pierwszy  wraz  z  żołnierzami  przedefilują
funkcjonariusze innych służb -  Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, a także Straży
Marszałkowskiej,  Służby Więziennej i  Krajowej Administracji  Skarbowej. Defilować
będą  także  pododdziały  uczelni  wojskowych:  Wojskowej  Akademii  Technicznej,
Akademii  Marynarki  Wojennej,  Akademii  Wojsk  Lądowych  i   Lotniczej  Akademii
Wojskowej.  

W rejonie Parku Fontann oraz na Bulwarach Wiślanych  będzie można spróbować
wojskowej  grochówki. Na stoiskach promocyjnych, które są organizowane w ramach
kampanii   „Zostań  Żołnierzem Rzeczypospolitej”,  będzie  można  porozmawiać  z
żołnierzami o służbie w Wojsku Polskim.

Zapraszamy do wspólnego świętowania. Wstęp wolny!

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry, jako pierwsze kraje z dawnego bloku
wschodniego wstąpiły do NATO. W 2019 roku obchodzimy 20. rocznicę członkostwa
Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z
9 innymi krajami Europy.
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