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Święto Lotnictwa

24 sierpnia br. pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945 w
Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Lotnictwa. Wieniec od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy złożył przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego płk. Mariusz Fryc.

„Służba lotnika to nie tylko piękny mundur, defilada, efektowny przelot. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że za
tym wszystkim kryje się poświęcenie, odwaga, męstwo, ale również potężna pasja. Bo taką cechują się ludzie
związani z polskimi skrzydłami”- mówił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika.

Kontynuując zaznaczył, że wysiłek ponoszą wszyscy, którzy poświęcają się lotnictwu. „W skomplikowanym
środowisku bezpieczeństwa trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jeden bez drugiego. To praca i służba wielu”-
stwierdził dowódca generalny.

Generał Mika wspomniał początki Święta Lotnictwa, wspaniałe dokonania por. Franciszka Żwirko i inż. Stanisława
Wigury, którzy 85 lat temu wygrali prestiżowe zawody lotnicze La Challenge International Avions de Tourisme w
Berlinie.

Odniósł się także do teraźniejszości. Podkreślał zaangażowanie polskich lotników w wielu ćwiczeniach oraz
misjach poza granicami kraju. Nie zapomniał wspomnieć o pomocy jaką niosą każdego dnia wykonując
odpowiedzialne zadania w ramach „Akcji Serce”, gdy transportują narządy do transplantacji, bądź pełnią dyżury
ratownicze nad Bałtykiem.

W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski. Minister mówił
o rozwoju Sił Powietrznych RP oraz potrzebie kontynuacji procesu modernizacji jej sprzętu i uzbrojenia.  „Siły
Zbrojne muszą być zbrojnym ramieniem, a szczególnie Siły Powietrzne RP muszą mieć taką siłę rażenia, która
pozwoli jej odeprzeć siły potencjalnego przeciwnika”- podkreślał minister Grabski. „Zawsze byliście prekursorami
najnowszej techniki i najlepszego wyszkolenia. Dzięki waszej ciężkiej służbie i pracy Siły Powietrzne RP stanowią
realną siłę”- podsumował sekretarz stanu.

Podczas uroczystego apelu wręczono zasłużonym wyróżnienia, odznaczenia oraz nagrody „Błękitne Skrzydła”.
Zbiórka zakończyła się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach
1939-1945.

W obchodach na Polach Mokotowskich ponadto wzięli udział: zastępca dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pil.
Jan Śliwka, inspektor sił powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak, poczty sztandarowe wszystkich
jednostek Sił Powietrznych RP oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych, a także aktualni i byli dowódcy
jednostek wojskowych i kombatanci.

Dzień wcześniej, 23 sierpnia br. w Katedrze Polowej WP odbyła się msza św. w intencji polskich lotników.
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