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Uroczyste nadanie imienia samolotom M-346
24 listopada w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie odbyła się ceremonia nadania imienia „Bielik”
samolotom M-346.

W sobotniej uroczystości uczestniczył Prezydent RP Pan Andrzej Duda oraz jego małżonka Pani Agata
Kornhauser – Duda.
W uroczystości udział wzięli również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Paweł Soloch,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz, Ambasador Włoch Pan
Aldo Amati, Dowódca Generalny RSZ Pan gen. broni Jarosław Mika, Rektor – Komendant Lotniczej
Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Attache Obrony przy Ambasadzie Republiki
Włoskiej Pan pułkownik Davide Di Bartolo, Attaché ds. Wojskowych przy ambasadzie amerykańskiej
pułkownik John Downey. Attache Lotniczy przy Ambasadzie Amerykańskiej pułkownik Jarin Thayn oraz
przedstawiciele producenta samolotów M-346 pan Riccardo Busco oraz Pan Umberto Rossi. Goście
przybyli na uroczystość mieli okazję zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Uroczystość rozpoczął Dowódca Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika składając meldunek o
gotowości do uroczystości Prezydentowi RP. Następnie odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej, po
którym Dowódca 4 SLSz powitał dostojnych gości, przedstawił zarys procesu szkolenia na samolocie
M-346 oraz podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania „Bielika” dla polskich sił
powietrznych. Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego pułkownik pilot Wojciech Pikuła podkreślił, że
„(…) wprowadzenie na wyposażenie Sił Powietrznych samolotu M-346 oraz całego zintegrowanego
systemu szkolenia zaawansowanego było i jest bez wątpienia bardzo dużym wyzwaniem dla 4. Skrzydła.
Jest to historyczna zmiana w szkoleniu pilotów, mianowicie wycofywane są samoloty TS-11 „Iskra”
eksploatowane od 54 lat, a w ich miejsce wprowadzamy do szkolenia lotniczego zupełnie nową jakość samoloty M-346. Jakże symbolicznym jest, że ta transformacja odbywa się w setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez Rzeczpospolitą oraz setną rocznicę utworzenia Polskiego Lotnictwa Wojskowego.”
Następnie matka chrzestna samolotu, Pani Agata Kornhauser – Duda, wypowiedziała słowa: „Lataj po
Polsce i świecie, sław imię Polskiego Lotnika przynoś chwałę Rzeczypospolitej Polskiej. Nadaję Ci imię
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BIELIK”, po czym zerwała z samolotu biało-czerwoną wstęgę.
Pierwsza dama Pani Agata Kornhauser – Duda podkreśliła znaczenie dzisiejszej uroczystości, która
„(…)pięknie wpisuje się w obchody dwóch tak ważnych dla naszej ojczyzny jubileuszy – setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie polskiego lotnictwa wojskowego. Tym bardziej jestem
dumna, że dzisiaj po 100 latach od pojawienia się na niebie biało-czerwonej szachownicy, mogę w ten
symboliczny sposób otworzyć nowy rozdział w historii polskich skrzydeł.”
Pan Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu pogratulował polskim Siłom Powietrznym tak
wielkiego osiągnięcia, jakim jest pozyskanie nowego samolotu szkolnego. Podkreślił również, że „przede
wszystkim to nie tylko sam samolot, to olbrzymie zaplecze infrastrukturalne i techniczne, system
szkolenia, elektronika, symulatory, wszystko to co jest niezbędne do tego, aby przygotować młodych
pilotów do służby na tym samolocie”.
Samoloty M-346 zostały poświęcone przez dziekana Sił Powietrznych oraz kapelanów Wojska Polskiego.
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