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Choszczno 2018 - Święto artylerzystów i rakietowców
18.12.2018.

CHOSZCZNO. W poniedziałek swoje święto obchodzili choszczeńscy artylerzyści. Na uroczystej zbiórce
nominacje na kolejne stopnie, medale i nagrody odebrało prawie 40 żołnierzy. Wśród nich był też st. szer.
ARNOLD DROBISZ (na zdjęciu), który otrzymał swój pierwszy w życiu awans. Jako pierwszy pogratulował
mu dowódca choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk DANIEL NOGA.

Akurat w Choszcznie Święto Wojsk
Rakietowych i Artylerii obchodzone było bardzo regularnie, a to przede
wszystkim za sprawą poprzedników dywizjonu artylerii samobieżnej.
Przypomnijmy, że w tych koszarach wcześniej (od 1962 roku) stacjonowała 2
Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycznych. Potem (w 2001 roku) w składzie
garnizonu znalazł się 2 pułk artylerii, który w 2011 roku został
rozformowany. Dziś tradycje artyleryjskie kultywuje choszczeński
dywizjon artylerii samobieżnej (das z 12 BZ w Szczecinie), ale warto też
przypomnieć, że rakietowcy &bdquo;zniknęli&rdquo; z Choszczna w 2005 roku, wraz z
rozformowaniem dywizjonu rakiet taktycznych Toczka.
Na poniedziałkowej zbiórce zastępca dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie płk ARTUR
BLICHARSKI i dowódca dywizjonu ppłk DANIEL NOGA
gratulowali podwładnym sukcesów osiągniętych w 2018 roku. Wymieniając
najważniejsze przedsięwzięcia, podkreślali ich niebagatelne znaczenie na
współczesnym polu walki oraz innowacyjne podejście do zazwyczaj
szablonowo traktowanych założeń taktycznych. Wskazali też ćwiczenia, w
trakcie których już sprawdziły się ich pomysły.

Najlepsi
artylerzyści otrzymali nagrody, wyróżniania, awanse i medale. Wszystkich
wymieniamy pod tym artykułem, ale warto podkreślić, że w tej grupie
znalazł się również ARNOLD DROBISZ, który z rąk płk. Blicharskiego odebrał pierwszą w życiu nominację,
a dokładniej awans na stopień starszego szeregowego.
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- na stopień kapitana, porucznik PAWEŁ SAWKA;
- na stopień starszego chorążego sztabowego starsi chorążowie DAMIAN KASPEROWICZ i MARCIN
RUTKIEWICZ;
- na stopień starszego sierżanta, sierżant ANDRZEJ AWADZIUN;
- na stopień plutonowego, starsi kaprale ŁUKASZ SAFARYN, DOMINIK SEROCZYŃSKI, MICHAŁ
URBAŃSKI, PAWEŁ CHMURA;
na stopień kaprala, straszy szeregowy PAWEŁ TANAŚ;
na stopień starszego szeregowego, szeregowy ARNOLD DROBISZ.

PISMO POCHWALNE ZE ZDJĘCIEM NA TLE SZTANDARU:
plut. KRZYSZTOF PANASIUK i st. szer. MIROSŁAW FEDORCZUK, ŁUKASZ GĄSIOROWSKI, DAMIAN
STRUŻYŃSKI, PIOTR STRZYŻEWSKI, PAWEŁ WOJSA.

NAGRODY RZECZOWE:
ppor. WIKTOR ZAPART, mł. chor. SEWERYN SYNOWIEC, mł. chor. NORBERT WATKOWSKI, mł. chor.
WOJCIECH CICHOCKI, sierż. KRZYSZTOF SYKAŁA, plut. ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI, plut. MARIUSZ
SIATRAK, st. kpr. ROBERT ZAKRZEWSKI, st. kpr. SEBASTIAN DĘDEK, st. kpr. MIROSŁAW CZARNECKI,
kpr. ŁUKASZ SOBOCIŃSKI, kpr. SANDRA SOKOŁOWSKA, st. szer. KRZYSZTOF GRUBBA, st. szer. PAWEŁ
SZOSTAK, st. szer. ADRIAN WRÓBEL, st. szer. PIOTR SIKORSKI, st. szer. ROBERT HARHURA.

LISTY GRATULACYJNE:
st. szer. DOMINIK DAHLKE, st. szer. PRZEMYSŁAW JAŻDŻYK, st. szer. MARCIN LIPSKI, szer. KRZYSZTOF
BODNAR, szer. DAWID TOKARSKI.
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