26 kwietnia 2019
Niezwykła defilada – niezwykły spot

Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej i najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego niemal codziennie podejmują kluczowe decyzje dotyczące
Sił Zbrojnych RP. Wojskowe odprawy to poważne spotkania, jednak są momenty, które warto potraktować z przymrużeniem oka. Wszystko po to,
by informacja o ważnym wydarzeniu trafiła do jak największej grupy osób.

Tegoroczna defilada „Silni w sojuszach”, którą organizujemy w Święto Trzeciego Maja, z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO i 15.
przystąpienia do Unii Europejskiej, jest niezwykła i wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. W jej organizację jest zaangażowany sztab ludzi pod
kierownictwem swoich przełożonych. Minister obrony narodowej oraz najważniejsi dowódcy postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i
spotkać się, aby omówić stan przygotowań do tego wydarzenia. Zgodzili się by towarzyszyła im kamera, i by spotkaniu nadać nietypową filmową
oprawę, która będzie atrakcyjna dla widza. W ten sposób powstał niezwykły spot, który ma zainteresować defiladą organizowaną 3 maja, jak
najwięcej osób.

Koordynacja takiego przedsięwzięcia, to duże wyzwanie. Nie codziennie ulicami miast przejeżdżają czołgi, kołowe transportery opancerzone
Rosomak, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab czy moździerze samobieżne Rak. Przelatujące nad głowami
mieszkańców w odpowiednim szyku myśliwce F-16, transportowe CASY, Iskry i Bieliki, to również nietypowe wydarzenie. W tej defiladzie, w
odróżnieniu od Święta Wojska Polskiego, do żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszników z NATO, dołączą inne służby mundurowe m.in. strażacy,
policjanci, Straż Graniczna.

W spocie oprócz ministra Mariusza Błaszczaka, wzięli udział gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dywizji
Tadeusz Mikutel, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. brygady Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Powietrznych, gen. brygady
Tomasz Połuch, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON. Wystąpili także
żołnierze 1. Brygady Pancernej, bo słynne Leopardy z Wesołej będzie można także zobaczyć na Wisłostradzie.

Działamy tak, aby 3 maja każdy poczuł prawdziwą, żołnierską atmosferę. Do zobaczenia na Wisłostradzie w
Warszawie!

https://we.tl/t-x0RKLVv1Rn
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https://www.youtube.com/watch?v=OaZwY6MqJZ8
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