www.choszczno.pl

Świętowali artylerzyści
17.06.2013.

CHOSZCZNO W piątkowe południe obchody Święta 2 Pułku Artylerii zdominował pokaz sprzętu bojowego
oraz musztry paradnej w wykonaniu szczecińskiej orkiestry wojskowej. &ndash; Fajnie, że w tym dniu
artylerzyści z dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej otwierają koszary. 17 lat
temu skończyłem swoja przygodę z artylerią i przyjemnością przychodzę tu, żeby pogadać z żołnierzami,
zobaczyć nowy sprzęt, a nawet przypomnieć sobie jak smakuje prawdziwa żołnierska grochówka &ndash;
mówi BRONISŁAW STROJNY.

Pod nieobecność płk. ARTURA NOGI, obowiązki dowódcy pełnił kpt. KRZYSZTOF ULIKOWSKI. To właśnie
on złożył meldunek szefowi wojsk rakietowych i artylerii 12 BZ ppłk. MACIEJOWI KACZMARKOWI.
Ten, w krótkim wystąpieniu podkreślił, że Choszczno zawsze było miastem
artylerzystów, i że klimat tego miasta zawsze sprzyjał wojskowym. Nie
do końca z jego stwierdzeniem zgadzali się obecni na tej uroczystości
emerytowani rakietowcy, którzy w powojennej historii tego miasta
najdłużej stacjonowali w tych koszarach (Najpierw jako 20 Brygada
Artylerii, a potem 2 Pomorska Brygada Artylerii istniała od 1963 do końca
1992 roku. Jej głównym wyposażeniem były zestawy rakietowe, najpierw
R-170, a potem R-300 (w natowskiej nomenklaturze zwane Scudami). Od 1
stycznia 1993 roku na bazie jej pododdziałów oraz rozformowanego w tym
samym czasie 7 Dywizjonu Rakiet Taktycznych 2 DZ powołano 2 pułk rakiet.
W miejsce R-300 na uzbrojenie weszły najnowocześniejsze wówczas w
Wojsku Polskim zestawy rakietowe Toczka &ndash; red.).

Dzisiejszy dywizjon
dysponuje najnowocześniejsza artylerią, a dokładnie samojezdnymi
armatami AHS Dana. Armaty i inny sprzęt znajdujący się na
wyposażeniu 12 Brygady Zmechanizowanej można było zobaczyć po
wspomnianej juz zbiórce, na której najlepsi żołnierze odbierali
odznaki pamiątkowe 12 Brygady Zmechanizowanej (kpt. K. Ulikowski, plut. PIOTR DASZKIEWICZ) oraz
nagrody rzeczowe (kpt. STANISŁAW KWIATKOWSKI, sierż. MARCIN SUSZEK, mł. chor. ŁUKASZ
KOSOWSKI, sierż. SEBASTIAN GUZAK, plut. MARIUSZ SIATRAK, kpr. PAWEŁ STROJNY, st. szer.
MIROSŁAW CZARNECKI, st. szer. ŁUKASZ SIPA, st. szer. WALDEMAR BOCZEK, st. szer. KRZYSZTOF
SZEWCZAK i st. szer. PAWEŁ MASTALERZ). Tym, którzy w tym dniu odwiedzili koszary najbardziej
spodobał się
pokaz musztry paradnej w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Szczecin oraz
pokaz sprzętu. Tu po raz pierwszy zobaczyliśmy w akcji samojezdny most.
Można było też zwiedzić salę tradycji, była też prezentacja dotycząca
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tradycji 2 pa i das 12BZ oraz spotkanie artyleryjskich pokoleń. Gośćmi honorowymi tej imprezy byli dwaj
ostatni dowódcy 2 pułku artylerii, czyli ppłk EDWARD KALINOWSKI i płk ANDRZEJ LORENC.

Tadeusz Krawiec
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