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Miasto świętowało z żołnierzami
18.08.2014.

CHOSZCZNO. Tegoroczne Święto Wojska Polskiego obchodzone w naszym mieście miało wyjątkowy
klimat. To za sprawą Pikniku Militarnego, który już po raz drugi zorganizował Klub Wojskowy 12 Brygady
Zmechanizowanej wraz z dywizjonem artylerii samobieżnej. &ndash; Gdyby tę imprezę zorganizowano w
koszarach pewnie nie mielibyśmy zielonego pojęcia o tym, że coś takiego się wydarzyło &ndash; mówi
JOANNA ZIĘBA. Podkreśla, że z dziećmi spędziła na pikniku całe popołudnie oraz to, że impreza świetnie
integruje wojsko z cywilami.

Jej opinię potwierdził pełniący obowiązki dowódcy garnizonu mjr JAROSŁAW CHOJNACKI,
który otwierając imprezę stwierdził, że choszczeńskim żołnierzom zawsze
zależało na utrzymaniu dobrych klimatów z cywilami. Z kolei MARKA LEWANDOWSKIEGO,
kierownika Klubu Wojskowego 12 Brygady Zmechanizowanej najbardziej zaskoczyło to, że organizowana
przez nich impreza tak
licznie i sympatycznie przyjęta została przez mieszkańców Choszczna. &ndash;
Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia przez parę miesięcy, ale
przyznaję, że na taką frekwencję nie liczyliśmy. Już teraz zastanawiam
się jakie atrakcje przygotujemy na kolejną edycję, bo wiem, że to
wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz choszczeńskich atrakcji &ndash;
komentuje M. Lewandowski.
Wokalne i taneczne popisy zespołów i solistów przygotowanych przez instruktorki ANNĘ ARGENTATI i
ANNĘ STETKIEWICZ,
konkursy, gry i zabawy prowadzone m.in. przez klauna Tomiego, to tylko
nieliczne atrakcje, które czekały na dzieci i dorosłych, którzy zawitali
na tę imprezę. Tradycyjnie już dużym powodzeniem cieszyło się oglądanie
panoramy miasta ze strażackiego wysięgnika, ale ciekawe efekty można
było też zobaczyć na trójwymiarowym symulatorze jazdy zaprezentowanym
przez szczecińską żandarmerię. Wszystko jednak przebili żołnierze z
dywizjonu artylerii samobieżnej, którzy zapraszali do oglądania sprzętu
bojowego znajdującego się na ich wyposażeniu. Swoich sympatyków miał też
MAREK TARATAJCIO i kierowane przez niego Wojskowe Koło Tenisa
Ziemnego, którego członkowie przygotowali szereg zabaw pod nazwą &bdquo;Tenis
ziemny bez tajemnic- zabawy z rakietą na korcie tenisowym&rdquo;. Wiele braw
zebrali też młodzi zawodnicy z Wojskowego Koła Sportów Obronnych, którzy
zaprezentowali pokaz walk. &ndash; Przyjechaliśmy specjalnie na tę imprezę i
przyznaję, że najbardziej zaskoczyło mnie to, że tak wiele osób
zdecydowało się zawitać do żołnierzy &ndash; mówi ANNA WIECZOREK z
Pełczyc. Bawiła się razem z synkiem i przypomniała też, że kiedyś
mieszkała w Choszcznie i wówczas często bywała na wydarzeniach
organizowanych przez wojsko. - Uczestnicy festynu mieli też możliwość
obejrzenia okolicznościowej wystawy zatytułowanej &bdquo;Legiony Polskie w
dokumencie i fotografii&rdquo;, a także wystawy prac plastycznych JERZEGO BIAŁACHA,
prezesa Wojskowego Koła Plastycznego VENA, który działa przy naszym
klubie &ndash; podsumowuje M. Lewandowski. Podkreśla też to, że organizację
tej imprezy wsparł burmistrz ROBERT ADAMCZYK, a patronatem medialnym objęła redakcja
www.choszczno.pl.
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