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MSWIA I MON ŁĄCZĄ SIŁY. BLACK HAWKI NAD
WARSZAWĄ [WIDEO]
„3 maja br. na Wisłostradzie w Warszawie odbędzie się wielka deﬁlada Wojska Polskiego oraz służb
mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach” – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W
tym roku po raz pierwszy w deﬁladzie udział wezmą służby mundurowe, zarówno te podległe MSWiA
jak i Ministerstwu Sprawiedliwości czy Finansów. Oprócz najnowszych pojazdów Państwowej Straży
Pożarnej, Policji czy Straży Granicznej, na niebie pojawią się kupione niedawno policyjne śmigłowce
S-70i Black Hawk.
Podczas deﬁlady 3 maja, odbywającej się pod hasłem „Silni w sojuszach” w tym roku po raz pierwszy
wraz z żołnierzami przedeﬁlują funkcjonariusze innych służb mundurowych - Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, a także Służby Więziennej i Krajowej
Administracji Skarbowej. Warszawską Wisłostradą przemaszerują też pracownicy Straży Ochrony Kolei
i Lasów Państwowych.
Mundurowi, zaprezentują też swój sprzęt. Jak podkreśla MON będą to między innymi „najnowsze wozy
Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji i Straży Granicznej”. Nad głowami gości przeleci prawie 80
statków powietrznych – samolotów i śmigłowców. Wśród nich najnowsze śmigłowce Policji S-70i Black
Hawk.

Czytaj też: Silni w sojuszach. Wielka deﬁlada wojska i służb [WIDEO]
Przypomnijmy, Polska Policja posiada obecnie trzy maszyny S-70i Black Hawk. Dwie, mundurowym
przekazano jesienią ubiegłego roku, trzecia, jak wynika z informacji do jakich dotarło
InfoSecurity24.pl, formalnie traﬁła do policjantów w połowie marca. Zakup maszyn został
sﬁnansowany ze środków pochodzących z programy modernizacji i pochłonął łącznie ponad 200 mln
złotych. Zgodnie z zapowiedziami umowy na kolejne dwie maszyny podpisane zostaną już niebawem,
a więc łącznie Policja w przyszłym roku może dysponować już pięcioma śmigłowcami Black Hawk.
Czytaj też: Trzeci Black Hawk już w Policji. Umowa na kolejne w najbliższych dniach
W deﬁladzie lądowej przejedzie ponad 200 pojazdów. Wśród wojskowych pojazdów, które zobaczymy
na Wisłostradzie pojawią się m. in.: samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, kołowe transportery
opancerzone Rosomak, 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. Pojawią się też transportery
opancerzone sojuszniczych armii: brytyjskie Panthery oraz amerykańskie Bradleye. Wśród pojazdów

gąsiennicowych zaprezentują się czołgi: Leopard 2A5, amerykański M1 Abrams oraz wozy
zabezpieczenia technicznego.
Nad głowami gości przeleci prawie 80 statków powietrznych – samolotów i śmigłowców.
Oprócz policyjnych śmigłowców Policji S-70i Black Hawk zobaczymy też śmigłowce Wojska Polskiego:
Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Będziemy mogli podziwiać także samoloty z biało- czerwoną
szachownicą - F–16, TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346. Podniebną część deﬁlady
rozpocznie przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” w składzie sześciu maszyn. Pokazy
zakończy przelot samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550
oraz B737 w eskorcie myśliwców.
Deﬁlada odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie, wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły.
Parada wojskowa i służb mundurowych oraz przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 14.00 na
skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową.
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