
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8295,Obchody-Swieta-Wojs
ka-Polskiego-w-Szczecinie.html
2023-05-26, 22:44

Obchody Święta Wojska Polskiego w Szczecinie

18.08.2011

17 sierpnia br. Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w
Szczecinie Pan ppłk SG Sławomir JANUS korzystając z zaproszenia
Zastępcy Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno- Wschodniego
w Szczecinie Pana gen. dyw. dr Ryszarda SOROKOSZ uczestniczył w
obchodach Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły
się na terenie Koszar Bałtyckich w Szczecinie. W ceremonii udział
wzięli przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, władz
miasta Szczecin, przedstawiciele szczecińskich służb mundurowych,
generał broni Carl-Hubertus von Butler- dowódca wojsk lądowych
armii niemieckiej, międzynarodowy personel korpusu oraz rodziny
żołnierzy i pracowników jednostki. Jako pierwszy głos zajął gospodarz
uroczystości generał dywizji Ryszard Sorokosz. Przekazał gratulacje i
wyrazy uznania za rzetelność, pełen profesjonalizm oraz żołnierskie
zaangażowanie w realizację powierzonych zadań służbowych. W
trakcie uroczystości wyróżnionym żołnierzom wręczono odznaczenia i
nagrody.

17 sierpnia br. Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Pan ppłk
SG  Sławomir  JANUS korzystając  z  zaproszenia  Zastępcy  Dowódcy  Wielonarodowego
Korpusu Północno- Wschodniego w Szczecinie Pana gen. dyw. dr Ryszarda SOROKOSZ
uczestniczył w obchodach Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się
na terenie Koszar Bałtyckich w Szczecinie. W ceremonii  udział wzięli  przedstawiciele
województwa  zachodniopomorskiego,  władz  miasta  Szczecin,  przedstawiciele
szczecińskich  służb  mundurowych,  generał  broni  Carl-Hubertus  von  Butler-  dowódca
wojsk  lądowych  armii  niemieckiej,  międzynarodowy  personel  korpusu  oraz  rodziny
żołnierzy  i  pracowników  jednostki.  Jako  pierwszy  głos  zajął  gospodarz  uroczystości
generał dywizji Ryszard Sorokosz. Przekazał gratulacje i wyrazy uznania za rzetelność,
pełen profesjonalizm oraz żołnierskie zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
służbowych.  W trakcie  uroczystości  wyróżnionym żołnierzom wręczono odznaczenia  i
nagrody.

Bardzo  podniosłym  momentem  ceremonii  było  wręczenie  "Gwiazdy  Iraku"  Jolancie
Kupczyk, wdowie po pierwszym polskim żołnierzu mjr. Hieronimie Kupczyku poległym w
misji  irackiej  w  listopadzie  2003  roku,  który  otrzymał  pośmiertnie  "Gwiazdę  Iraku".



Następnie uczestnicy uroczystości podziwiali defiladę pododdziałów oraz oglądali pokaz
sprzętu  wojskowego  będącego  na  wyposażeniu  m.in.  Brygady  Wsparcia  Dowodzenia
Wielonarodowego  Korpusu  Północno-Wschodniego,  12  Dywizji  Zmechanizowanej  oraz
zaproszonych szczecińskich służb mundurowych m.in.  Policji,  Żandarmerii  Wojskowej,
Straży  Granicznej,  Straży  Pożarnej.  Wszyscy  uczestnicy  uroczystości  mieli  możliwość
zwiedzenia  transportera  Rosomak  i  dokładnego  obejrzenia  z  bliska  wyrzutni
przeciwpancernych pocisków Spike, mogli  zasiąść za kierownicą Humvee oraz innych
wystawionych pojazdów służbowych.
Zaproszeni  goście  mogli  zobaczyć  wybrane  egzemplarze  sprzętu  specjalistycznego
będącego na wyposażeniu zgromadzonych służb mundurowych. Przy stanowisku PSG w
Szczecinie największym zainteresowaniem cieszył się ,,pupil” pies służbowy ,,Elmo” oraz
ręczny wykrywacz metali, możliwość skorzystania z niego sprawiła ogromną frajdę nie
tylko najmłodszym uczestnikom święta. Natomiast wszyscy zwiedzający pojazd służbowy
Straży Granicznej Schengenbus mogli przekonać się, w jaki sposób działa mobilny punkt
kontroli. Bardzo miłym akcentem kończącym uroczystość był wspólny żołnierski piknik
połączony z różnego rodzaju występami i z mnóstwem przygotowanych niespodzianek dla
świętujących dzieci.
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