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Defilada „Wierni Polsce” – Katowice, 15 sierpnia
2019
Z okazji Święta Wojska Polskiego, 99. rocznicy Bitwy
Warszawskiej oraz 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 sierpnia 2019 r., z udziałem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego,
Prezesa  Rady  Ministrów  RP,  Mariusza  Błaszczaka,  ministra  obrony  narodowej,
przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP
odbyły  się  centralne  uroczystości  z  okazji  Święta  Wojska  Polskiego  w Katowicach.  W
uroczystości wzięli udział dr Jarosław Szarek, prezes IPN, oraz dr Andrzej Sznajder, dyrektor
katowickiego oddziału IPN.

Defilada  „Wierni  Polsce”  to  kulminacyjny  punkt  tegorocznych  obchodów  Święta  Wojska
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Polskiego. Po raz pierwszy w Katowicach defilowało blisko 2600 żołnierzy – pododdziały piesze
Wojska  Polskiego  i  krajów  sojuszniczych.  Odbył  się  pokaz  statków  powietrznych,  a  także
współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego.

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego na mieszkańców Katowic oraz gości czekało wyjątkowe
widowisko.  W  defiladzie  „Wierni  Polsce”  wzięło  udział  ponad  2600  żołnierzy  Wojska
Polskiego, w tym 27 poddziałów kompanii reprezentacyjnych, 60 pocztów sztandarowych.
Defilowały  formacje  proobronne,  klasy  mundurowe  i  pododdziały  uczelni  wojskowych.  Na
ulicach stolicy aglomeracji śląskiej  pojawił się również najnowocześniejszy sprzęt, jakim
dysponują Siły Zbrojne RP. W paradzie kołowej przejechało ponad 185 pojazdów i jednostek
sprzętu wojskowego, a w lotniczej  mogliśmy podziwiać 60 statków powietrznych.

Uroczystości 99. rocznicy Wielkiej Victorii  Bitwy Warszawskiej – Gdańsk, 14–15
sierpnia 2019

Święto Wojska Polskiego w Krakowie

Kieleckie obchody 99. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami

Krakowski IPN na pikniku wojskowym w Nowym Sączu

Piknik  wojskowo-patriotyczny  z  okazji  Święta  Wojska  Polskiego  –  Zelów,  18
sierpnia 2019

Piknik pt. „Niepodległa w Europie - 100-lecie polskiej flagi państwowej” – Rzeszów,
15 sierpnia 2019
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