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Choszczno - Sztandar dla artylerzystów
19.12.2017.

CHOSZCZNO. Po sześciu latach przerwy żołnierze naszego garnizonu znów mają swój sztandar. Podczas
uroczystego apelu przeprowadzonego z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, jego replikę z rąk
dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, generała dywizji RAJMUNDA ANDRZEJCZAKA
odbierał dowódca choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI.
Chrzestnymi sztandaru zostali gen. bryg. TOMASZ PIOTROWSKI i wiceburmistrz MAGDALENA SIEŃKO.

Gdy 7 listopada 2001 roku na choszczeńskim rynku uroczyście powitano w
składzie garnizonu 2 pułk artylerii, to zdecydowana większość
stacjonujących tu żołnierzy wierzyła w to, że przejmie on tradycje
służących w Choszcznie od 1962 roku rakietowców. W tym czasie nikt im
tego głośno nie mówił, ale oni jednak czuli, że ich macierzysty
pododdział, czyli dywizjon rakiet taktycznych Toczka niebawem zostanie
rozformowany. Choć wówczas fachowcy - tej klasy zestaw rakietowy uważali za najlepszy na świecie, to przetrwali jeszcze tylko cztery i
pół roku. W kwietniu 2005 roku dywizjon został oficjalnie rozformowany, a
jego proporzec przekazany do jednostki macierzystej, czyli do
Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie.
Nieco ponad sześć lat później, jego losy podzielił wspomniany na wstępie 2
pułk artylerii Legionów im. Króla Władysława IV. Dokładnie 19 grudnia
2011 roku na uroczystej zbiórce artylerzyści pożegnali swój sztandar, a
to oznaczało, że zostali definitywnie rozformowani. I choć w koszarach
pozostał dywizjon artylerii samobieżnej (das) z 12 Brygady
Zmechanizowanej w Szczecinie, to wszyscy zauważyli, że w powojennej
historii naszego miasta, po raz pierwszy tak się złożyło, że
choszczeńscy żołnierze nie mieli swojego sztandaru. Choć wielu liczyło
na to, że w opuszczonych koszarach zakwaterują się żołnierze
amerykańscy, to jednak w całości tradycje przejął wspomniany wyżej
dywizjon artylerii samobieżnej. Na dodatek służący w nim żołnierze
bardzo szybko wkomponowali się w życie społeczne Choszczna i już w
czerwcu 2015 roku das otrzymał wyróżniającą nazwę &bdquo;choszczeński&rdquo;. Od
tamtej chwili również łatwiej ich rozpoznać, bo na lewym rękawie munduru
noszą charakterystyczne naszywki (dwie skrzyżowane lufy armatnie
ułożone na szaro-zielonym kole). Także w czerwcu, ale 2016 roku,
ówczesny dowódca dywizjonu ppłk DARIUSZ WOJTKOWIAK i podlegli mu
dowódcy baterii, odbierali proporce rozpoznawcze. - Zawsze podkreślałem,
że choszczeńskie społeczeństwo bardzo sympatycznie nastawione jest do
żołnierskiej braci, a artylerzystom życzyłem, aby ich stan
osobowy systematycznie się powiększał. By nikomu nie przyszło do głowy
likwidowania tak dobrego pododdziału &ndash; mówi burmistrz Choszczna ROBERT ADAMCZYK.
To właśnie on został przewodniczącym Społecznego Komitetu Ufundowania
Repliki Sztandaru 2 pułku artylerii im. Króla Władysława IV. Wojskowy
ceremoniał w takie wydarzenie wpisuje również rodziców chrzestnych
sztandaru, i tu w te role wcielili się: gen. bryg. TOMASZ PIOTROWSKI, szef Sztabu Dowództwa
Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz MAGDALENA SIEŃKO,
zastępca burmistrza Choszczna. - Sztandar to jeden z najważniejszych
symboli dla żołnierza. Z nim związana jest wola walki, trud i krew, to
również zobowiązanie do godnego kultywowania bohaterów i ich czynów &ndash;
mówił gen. Piotrowski. Na uroczystej zbiórce, która odbyła się na placu
Witosa, dowódca choszczeńskiego das ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI, replikę sztandaru odebrał z rąk
dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. RAJMUNDA ANDRZEJCZAKA, po czym
przekazał ją dla pocztu sztandarowego, w składzie którego byli: dowódca - por. ARKADIUSZ MACIĄG,
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sztandarowy - st. chor. sztab. MARCIN GIERLIŃSKI i asystujący - plut. MIROSŁAW KUROWSKI.
Zgodnie z wojskowym ceremoniałem, to właśnie oni po raz pierwszy
zaprezentowali go przed frontem zgromadzonych na placu pododdziałów. Całe wydarzenie spięła defilada
i pokaz sprzętu. W trakcie tego
wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że replika sztandaru ufundowana
została przez społeczeństwo ziemi choszczeńskiej oraz darczyńców. My
wymieniamy ich pod tym artykułem.

Tadeusz Krawiec

Choszczeński dywizjon artylerii samobieżnej 12. Brygady Zmechanizowanej
im. gen. broni Józefa Hallera od 18 listopada 2011 r. kultywuje tradycje:

Brygady Artylerii Cekhauzu Warszawskiego (1767-1789)
2. Brygady Artylerii (1789-1794)
kompanii artylerii lekkiej Legii Naddunajskiej (1800-1801)
2. batalionu artylerii pieszej (1807-1813)
2. pułku artylerii Legionów (1914-1939)
2. Warszawskiego pułku artylerii lekkiej (1939 -1940)
2. pułku artylerii (1943-1992)
2. pułku artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (1992-1995)
2. pułku artylerii mieszanej im. Króla Władysława IV (1995-2001)
2. pułku artylerii im. Króla Władysława IV (2001- 2011)

Sponsorzy Repliki Sztandaru 2 pułku artylerii im. Króla Władysława IV
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Firma WB Electronics TOMASZ BADOWSKI, senator GRAŻYNA SZTARK, Urząd Miejski w Choszcznie
&ndash; burmistrz ROBERT ADAMCZYK, Starostwo Powiatowe w Choszcznie &ndash; starosta ADAM
ANDRIASZKIEWICZ, wicestarosta choszczeński WIOLETTA KASZAK, Oddział Regionalny Agencji Mienia
Wojskowego w Szczecinie MONIKA KIELISZAK, Choszczeński Domu Kultury MAŁGORZATA KOZŁOWSKA,
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, Klub Kobieta 2000 EWA JABŁOŃSKA, Urząd
Marszałkowski w Szczecinie &ndash; marszałek OLGIERD GEBLEWICZ, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rzecku - KAZIMIERZ CZAPIEWSKI, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Lubianie - STANISŁAW DYCHA,
burmistrz Drawna ANDRZEJ CHMIELEWSKI, wójt Gminy Krzęcin BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ,
IRENA SIEŃKO, MARIA i BOGUSŁAW ZNACZKO, JOLANTA OWCZARSKA, TADEUSZ KRAWIEC, ANDRZEJ
KONOPELSKI, Nadleśnictwo Bierzwnik JANUSZ MATYJASIK, Nadleśnictwo Drawno WOJCIECH GDANIEC,
Gmina Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej HENRYK OWCZAREK, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Choszcznie, a także żołnierze choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. W imieniu tych ostatnich
pamiątkowe grawertony odebrali dowódcy poszczególnych pododdziałów: baterii dowodzenia - por.
PAWEŁ SAWKA, 1 baterii artylerii samobieżnej - kpt. MACIEJ CYKTOR, 2 baterii artylerii samobieżnej kpt. ADRIAN BORZYCH, 3 baterii artylerii samobieżnej - kpt. BARTŁOMIEJ DADYŃSKI i kompanii
logistycznej - kpt. DANIEL TYKWIŃSKI.
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