www.choszczno.pl

Choszczno - Piknik Militarny 2018
16.08.2018.

CHOSZCZNO. Wczoraj (15 sierpnia) swoje święto obchodzili również żołnierze z choszczeńskiego
dywizjonu artylerii samobieżnej. Z tej okazji Klub 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie
zorganizował VI Piknik Militarny. W tym samym czasie w Warszawie dowódca 12 BZ płk PIOTR TRYTEK
odbierał pierwszą generalską gwiazdkę. Dodajmy, że razem z nim do stopnia generała dywizji
awansowany został TOMASZ PIOTROWSKI, który w latach 2008 &ndash; 2010 w Choszcznie dowodził 2
pułkiem artylerii.

Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w rocznicę bitwy
warszawskiej, a od 2013 roku żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu
artylerii samobieżnej z tej okazji zapraszają mieszkańców Choszczna na
militarny piknik, który odbywa się w okolicach Klubu 12 BZ w Choszcznie.
Wczoraj atrakcji też nie brakowało. &ndash; Żołnierze mają święto, więc
raczej powinni w tym dniu odpoczywać. M.in. także dlatego powinniśmy być
im wdzięczni, że organizują nam imprezę, na którą śmiało można
przyprowadzać dzieci &ndash; mówił wczoraj ZYGMUNT KALINOWSKI, który na piknik przyszedł aż z
trzema wnukami.

Artylerzyści wystawili swój sprzęt bojowy, z aramatohaubicą Dana na
czele, zaprezentowali się w pokazach walkach MMA oraz połączonej akcji
ratowniczej ze strażą pożarną i policją. Nie mogło zabraknąć
tradycyjnej, wojskowej grochówki, a najwięcej atrakcji miały dzieci. Te
penetrowały każdy egzemplarz sprzętu, robiły sobie pamiątkowe zdjęcia,
jeździły konno i szalały na darmowych dmuchańcach.
Artylerzyści prezentujący swój sprzęt zdradzili nam, że dwa dni
wcześniej w macierzystej brygadzie uczestniczyli w obchodach 145
rocznicy ich patrona gen. Józefa Hallera, a dzisiaj ich sprzęt
prezentowany był również na podobnym pokazie w Szczecinie. W tym dniu,
wśród mundurowych tematem numer jeden był awans ich dowódcy płk. PIOTRA TRYTKA (z lewej),
który dwie godziny wcześniej przed pałacem prezydenckim, z rąk
prezydenta ANDRZEJA DUDY odebrał pierwszą generalską gwiazdkę.
Przypomnijmy, że P. Trytek na stanowisko dowódcy 12 Brygady
Zmechanizowanej w Szczecinie, w skład której wchodzi choszczeński
dywizjon artylerii samobieżnej, wyznaczony został w styczniu 2017 roku.
Już od siebie dodajmy, że podczas tej uroczystości, na stopień generała
dywizji awansowany został TOMASZ PIOTROWSKI (z prawej), był dowódca 2 pułku
artylerii w Choszcznie, który obecnie pełni obowiązki szefa sztabu
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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