
pl.delfi.lt http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/dzien-wojska-polskiego.d?id=65566292

Dzień Wojska Polskiego

Ryszard Rotkiewicz,

pl.delfi.lt

piątek, 15 sierpień 2014 г. 13:15

Dzień Wojska Polskiego

© DELFI (fot. R.Rotkiewicza)

"Żyjemy w ciekawych i trudnych czasach. W czasach
pełnych symboli, niestety bardzo często symboli
cierpienia i bohaterstwa" - powiedział ambasador RP na
Litwie, Jarosław Czubiński, rozpoczynając obchody Dnia
Wojska Polskiego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

"Wojsko cieszy się w Polsce najwyższym uznaniem i
zaufaniem społecznym. Polska kilka lat temu rozpoczęła
potężny program modernizacji armii. Nie ma granic
finansowe zaangażowanie państwa w tworzenie nowoczesnego Wojska Polskiego, wyposażanego w najlepszy
sprzęt i uzbrojenia, w zdecydowanej większości opracowany przez polskich naukowców i wyprodukowany w
polskich zakładach zbrojeniowych. Jesteśmy dumni z tego, że cały naród wspiera polską armię" - przemawiał
Ambasador RP.

"Jesteśmy gwarantem stabilności regionu, jako członek NATO zobowiązany do obrony również naszych
bałtyckich sąsiadów. Cieszymy się z tego, że dzisiaj mamy w tych krajach sojuszników i wspólnie wykonujemy
ustalenia dotyczące zbiorowego bezpieczeństwa (...) Wszyscy polscy dyplomaci wpięli dzisiaj symbol polskiego
lotnictwa wojskowego jako znak solidarności z naszymi pilotami, którzy strzegą nieba Litwy, Łotwy i Estonii wraz
z brytyjskim korpusem lotniczym i litewską obsługą bazy w Szauliai" - powiedział Jarosław Czubiński.

"Nie tak dawno Polska i Litwa obchodziły rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., któa była de
facto początkiem polsko - litewskiej współpracy wojskowej. Braterstwo broni buduje dzisiaj wspólny udział w
misjach NATO w najtrudniejszych miejscach na świecie. Wkrótce rozpocznie służbę polsko - litewsko - ukraiński
batalion, jako wyraz naszego wsparcia i współpracy z przyjaciółmi na Ukrainie. Chciałbym szczególnie ciepło
powitać przedstawicieli Polskich Sił Powietrznych oraz Królewskich Brytyjskich Sił Powietrznych, którzy pełnią
służbę w ramach misji NATO Baltic Air Policing. Misja ta jest nie tylko przedsięwzięciem wojskowym, jest również
manifestacją jedności Sojuszniczej i kolektywnej obrony NATO. Dziękujemy mieszkańcom Litwy za
wyrozumiałość, gdy słyszą ryk silników nowoczesnych maszyn z biało - czerwoną szachownicą nad swoimi
głowami, ale wiemy, że patrzą oni wtedy w niebo z wdzięcznością" - przywitał zebranych attache obrony płk
Zbigniew Szlęk.

Podczas uroczystości zostali odznaczeni Simon Hulme z Brytyjskich Sił Powietrznych, Krzysztof Stobiecki z
Polskich Sił Powietrznych i Gintautas Slovikas z Litewskich Sił Powietrznych.

"Po kryzysie na Ukrainie siły NATO w naszym regionie zostały zwiększone. W tej chwili w misji Baltic Air Policing
bierze udział cztery państwa: Polska i Wielka Brytania w Sziauliai, Duńczycy w Estonii i kontyngent francuski w
Malborku. Do tej pory nie mieliśmy incydentów, które można byłoby nazwać typowymi prowokacjami. Kilka razy
podrywaliśmy się na rozpoznanie celu, ale na tym się i kończyło. W Sziauliai nie czujemy się obco. Lokalna
społeczność przyzwyczaiła się, że od 10 lat ciągle stacjonuje tam jakiś kontyngent: czy to Niemcy, czy Polacy,
czy inne państwo. Ludzie traktują nas tak samo, z racji tego, że jesteśmy Polakami, nie odczuwamy jakiegoś
specjalnego traktowania ani tę, ani w tamtą stronę" - powiedział PL DELFI ppłk pil. Krzysztof Stobiecki z Polskich
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Sił Powietrznych.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w
mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie
uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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