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List Prezydenta z okazji uroczystości chrztu i wodowania niszczyciela
min ORP „Mewa” oraz holownika H-13 „Przemko”

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej nadal będziemy poszukiwać sposobów na jeszcze
skuteczniejsze finansowanie modernizacji floty. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w pełni
wspieram prace nad takimi rozwiązaniami – napisał Prezydent RP.

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości chrztu i wodowania

niszczyciela min ORP „Mewa”
oraz holownika H-13 „Przemko”

w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku

 

Szanowny Panie Ministrze!
Szanowni Panowie Admirałowie i Generałowie!
Szanowni Panowie Prezesi!
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników ceremonii chrztu i wodowania nowych jednostek dla Marynarki Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej. Warto mieć świadomość, jak ważnym wydarzeniem w skali całego kraju jest dzisiejsza
uroczystość. Flota, na której wyposażenie wejdą nowe okręty, to nie tylko część naszych sił zbrojnych. To także
dobro narodowe, instrument oddziaływania państwa w wielu dziedzinach, w których bezpieczeństwo związane
jest z morzem – od militariów, przez gospodarkę, energetykę, ekologię, aż po ratowanie życia. To dlatego
wszyscy powinniśmy poczuwać się do odpowiedzialności za rozwój sił morskich i wszystkich nas łączy duma w
takich dniach jak dzisiejszy, kiedy na wodzie pojawiają się kolejne polskie jednostki. Mimo trudnej sytuacji
ekonomicznej nadal będziemy poszukiwać sposobów na jeszcze skuteczniejsze finansowanie modernizacji floty.
Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w pełni wspieram prace nad takimi rozwiązaniami.

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę powrotu naszego niepodległego państwa nad Bałtyk i Zaślubin Polski z
Morzem. Jest to również pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta Augusta z dynastii Jagiellonów, który zapisał
się w historii jako inicjator utworzenia zorganizowanej floty wojenno-morskiej oraz budowy pierwszego okrętu
wojennego w służbie Rzeczypospolitej. Mamy także w pamięci postanowienie Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego z 28 listopada 1918 roku o powołaniu, już w pierwszych dniach niepodległości, polskiej Marynarki
Wojennej. Nawiązujemy do tych wspaniałych tradycji podczas dzisiejszej uroczystości.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu procesu skonstruowania
trzeciego już niszczyciela min typu Kormoran II i holownika H-13 „Przemko”, szóstego z serii. Cieszę się, że ten



ambitny projekt realizuje rodzime konsorcjum. Państwa profesjonalizm, zaangażowanie i konsekwencja stanowią
dowód, że warto zaufać polskiemu przemysłowi i polskim wykonawcom. Widać niezbicie, że przy wykorzystaniu
jedynie niezbędnych technologii dostarczanych przez zagranicznych partnerów, krajowe firmy są w stanie
harmonijnie i solidnie realizować projekty, które mogą być wizytówką naszego przemysłu zbrojeniowego, także
na światowych rynkach. Jednocześnie udana kooperacja grupy podmiotów odpowiedzialnych za budowę okrętów
świadczy, że narodowa gospodarka jest przede wszystkim wspólnotą celów, bez dzielenia na firmy państwowe i
prywatne.

Jestem przekonany, że niszczyciel min, który otrzymuje imię ORP "Mewa", stanie się w niedalekiej przyszłości
ważnym elementem naszych sił przeciwminowych. Będzie także godnym następcą poprzedniej jednostki noszącej
tę nazwę, która jako pierwsza podniosła flagę NATO i weszła w skład sojuszniczego zespołu sił morskich, a także
gościła na swoim pokładzie Papieża Jana Pawła II. Z satysfakcją oczekuję również efektów działania holownika
H-13 „Przemko”, który wraz z pozostałymi nowymi holownikami będzie zapewniał logistyczne wsparcie okrętom
bojowym i przyczyniał się do bezpiecznego realizowania wszystkich morskich zadań. Budowniczym nowych
jednostek życzę pomyślności na kolejnym etapie wykonawstwa, a przyszłym załogom okrętów składam życzenia
bezpiecznej, pożytecznej służby dla dobra Polski i Polaków. Sławcie honor polskiej bandery!

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
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