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67.rocznica forsowania Odry

24.04.2012

Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza 21 kwietnia br. Zastępca Komendanta PSG w
Szczecinie kpt. SG Zbigniew Pałka uczestniczył w uroczystych
obchodach 67. rocznicy upamiętniającej forsowanie Odry w 1945 r.
przez żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w okolicach Siekierek i
Gozdowic. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku będącym
symbolem Matki Polki w Osinowie Dolnym (gm. Cedynia), poświęconym
1. Samodzielnej Brygadzie Moździerzy Wojska Polskiego, która brała
udział w ciężkich walkach o likwidację ostatniego niemieckiego
przyczółka mostowego na wschodnim brzegu Odry. Uroczystości
otworzyła dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Pani
Małgorzata Karwan. Po odegraniu hymnu państwowego i wysłuchaniu
pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów wokalnych ,,Radościanki”
i ,,Czciborzanie”, przemówienie wygłosił burmistrz Cedyni Pan Adam
Zarzycki. Następnie w południe na Cmentarzu Wojennym w
Siekierkach abp. Andrzeja Dzięgę celebrował mszą św. polową, po
czym rozpoczęły się uroczystości pod Pomnikiem Wdzięczności 1. Armii
WP. Natomiast w Gozdowicach uroczystości upamiętniające 67.
rocznicę forsowania Odry odbyły się pod Pomnikiem Sapera. W każdym
z miejsc wygłoszone zostały wystąpienia okolicznościowe, a delegacje
środowisk kombatanckich, władz samorządowych, przedstawiciele
służb mundurowych, harcerze, dzieci i młodzież szkolna, organizacji
pozarządowych złożyły pod pomnikami wiązanki kwiatów i znicze.
Obchody zakończyły się festynem nad Odrą z żołnierskim
poczęstunkiem.
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20 kwietnia 2012 roku podczas uroczystości z okazji 67 rocznicy forsowania Odry mjr. SG
Adamowi Cybortowi wręczono odznaczenie „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych”. Doceniono w ten sposób zasługi mjr. SG Adama Cyborta
w kształtowaniu postaw patriotycznych w środowisku oraz jego pracę na rzecz środowisk
kombatanckich. Wyjątkowość tej uroczystości podkreślała obecność komandora Henryka
Leopolda  Kalinowskiego,  który  był  jednym  z  czterech  żołnierzy  6.  Samodzielnego
Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego, którzy w 1945 roku dokonywał
aktu  czelińskiego;  27  lutego  1945  r.  wbili  nad  Odrą  pierwszy  biało-czerwony  słup
graniczny  z  wizerunkiem  Orła  Białego  z  napisem  „Polska”.  kmdr.  Henryk  Leopold
Kalinowski jest również projektantem tego odznaczenia oraz kanclerzem kapituły.
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