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CHOSZCZNO. W ubiegłym tygodniu swoje święto obchodzili żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu
artylerii samobieżnej. Na uroczystej zbiórce, z okazji kultywowania tradycji artyleryjskich, 22. z nich
otrzymało m.in. listy gratulacyjne, które wręczyli im dowódca dywizjonu mjr RADOSŁAW LEWANDOWSKI
oraz dowódca 12 BZ w Szczecinie płk SŁAWOMIR DUDCZAK. Z rąk wiceburmistrza ŁUKASZA
MŁYNARCZYKA okolicznościowe upominki odebrali również st. chor. sztab. DAMIAN KALUPA i mł. chor.
PAWEŁ PLEWOSKI.

Kultywowanie artyleryjskich tradycji, żołnierze z choszczeńskiego
dywizjonu przejęli przede wszystkim od poprzedników, którzy stacjonowali
w tych koszarach, czyli służyli m.in. w nieistniejącej już 2 Brygadzie
Artylerii i 2 pułku artylerii Legionów im. króla Władysława IV.
Dywizjonem, który cztery lata temu otrzymał wyróżniającą nazwę &bdquo;choszczeński&rdquo;, od
marca 2018 roku dowodzi ppłk DANIEL NOGA, ale na opisywanej uroczystości zastępował go mjr
RADOSŁAW NOWAK.
To właśnie on najpierw słowami, a następnie m.in. listami
gratulacyjnymi podkreślił wyjątkowo sumienną służbę swoich
podopiecznych. Nie omieszkał też dodać, że artylerzyści czują się nie
tylko potrzebni, ale także współodpowiedzialni za ten region. - Jest to
wspaniały moment, abym złożył Wam wyrazy ogromnego podziękowania za
wzorową i sumienną służbę wojskową, pełną odpowiedzialności oraz
inicjatywy &ndash; z uznaniem o artylerzystach wyraził się również dowódca 12
Brygady Zmechanizowanej płk SŁAWOMIR DUDCZAK. Z ich rąk listy gratulacyjne odebrali: st. sierż.
ARTUR KARBOWSKI, plut. MARIUSZ WALCZYNA, plut. MICHAŁ URBAŃSKI, plut. ROMAN OLEJNICZAK, st.
szer. KAROL NOWICKI, st. szer. ŁUKASZ GŁOWACKI, st. szer. WALDEMAR BOCZEK, st. szer. KRZYSZTOF
SZEWCZAK, st. szer. JAROSŁAW GÓRSKI, st. szer. KRZYSZTOF NOWAK, st. szer. ADAM KOMOROWSKI,
st. szer. JANUSZ JĘDRZEJCZAK, st. szer. GRZEGORZ SZAJNA, st. szer. MARCIN KRASZEWSKI, st. szer.
TOMASZ SZCZOTKOWSKI, szer. KAROL PRZYTUŁA szer. MARIOLA WŁADYCZAK, szer. PAWEŁ
BIENIOSZEK, szer. MATEUSZ DZIECIĄTKO, szer. MARTA URBANIAK i szer. PIOTR MICHALIK. Pismem
pochwalnym na tle sztandaru 12 BZ wyróżniony został st. szer. DOMINIK DAHLKE, natomiast
wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK wręczył również upominki st. chor. sztab. DAMIANOWI KALUPIE i
mł. chor. PAWŁOWI PLEWOSKIEMU.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, taneczne popisy zespołu
Revers oraz pokaz sprzętu.
Tadeusz Krawiec
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