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Choszczno - Święto artylerzystów
26.06.2018.

CHOSZCZNO. W sobotę swoje święto obchodzili żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej. Z okazji kultywowania tradycji artyleryjskich, w centrum miasta odbyła się uroczysta
zbiórka, a w defiladzie ul. Wolności, oprócz pododdziałów pieszych, po kilkunastoletniej przerwie, pojawiły
się również wozy bojowe. W kilkudziesięcioosobowej grupie wyróżnionych byli również st. szer. SANDRA
SOKOŁOWSKA i PAWEŁ ANGERMAN, którzy awansowani zostali do stopnia kaprala.

Stacjonujący w naszym mieście dywizjon artylerii samobieżnej, który
wchodzi w skład 12 Brygady Zmechanizowanej, wyróżniającą nazwę
&bdquo;choszczeński&rdquo; otrzymał w 2015 roku. Od marca br. dowodzi nim ppłk DANIEL NOGA,
który na sobotniej zbiórce bardzo mocno podkreślał wszelkie inicjatywy i
wzajemne wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju Choszczna. Mówiąc o
zacieśnianiu więzów zaznaczył, że artylerzyści czują się nie tylko
potrzebni, a także współodpowiedzialni za ten region.

Sobotnie świętowanie żołnierze rozpoczęli od udziału w mszy, po której z pieśnią na
ustach, przemaszerowali do centrum miasta. Tu odbyła się uroczysta
zbiórka, na której najpierw odczytano rozkazy personalne i wręczono
wyróżnienia. Największe powody do radości mieli st. szer. SANDRA SOKOŁOWSKA i PAWEŁ ANGERMAN
(na zdjęciu poniżej),
którzy awansowani zostali do stopnia kaprala, a pagony i czapki, już z
nowymi dystynkcjami, wręczali im zastępca dowódcy 12 BZ płk ARTUR BLICHARSKI oraz dowódca
dywizjonu ppłk D. Noga.

Wspomniani dowódcy wręczyli też nagrody rzeczowe, ryngrafy i odznaki pamiątkowe. Otrzymali je: mjr
RADOSŁAW LEWANDOWSKI, kpt. DANIEL TYKWIŃSKI, por. BARTŁOMIEJ DADYŃSKI, st. chor. sztab.
PAWEŁ RUTKIEWICZ, mł. chor. PIOTR DIAKOWSKI, mł. chor. PAWEŁ PLEWOSKI, plut. SŁAWOMIR
ŻELIZKO, plut. BOGUSŁAW ŚWIĄTEK, st. kpr. ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI, st. kpr. SEBASTIAN DĘDEK,
st. kpr. BARTOSZ CZERNIAK, st. kpr. MARCIN FILIPEK, st. szer. DOMINIK DAHLKE, st. szer. KRZYSZTOF
KAŁUZIŃSKI, st. szer. STEFAN KISAREWSKI, st. szer. DAMIAN MAJCHER, st. szer. GRZEGORZ SZAJNA,
szer. KINGA ZIELIŃSKA, szer. KAROL PRZYTUŁA. Od burmistrza Choszczna ROBERTA ADAMCZYKA
pamiątkowe patery otrzymali również szer. MONIKA FRANAS oraz st. szer. PIOTR WRÓBEL i PIOTR
SALAMON.
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Na zakończenie, wszyscy oklaskiwali pokaz musztry paradnej w wykonaniu
kompanii honorowej 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich, a finałem całej
uroczystości była defilada ul. Wolności. Tu oprócz pododdziałów pieszych, po
raz pierwszy od kilkunastu lat, zobaczyliśmy również wozy bojowe. W
sobotnie popołudnie artylerzyści rozwinęli się także przy Pływalni
&bdquo;Wodny Raj&rdquo;, gdzie prezentowali etatowy sprzęt dywizjonu, a na
sobótkowej scenie zademonstrowali elementy walki wręcz. Nad brzegiem
jeziora Klukom zorganizowali też zawody w przeciąganiu liny.

Tadeusz Krawiec
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