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68 rocznica forsowania Odry

26.04.2013

„Pamięć o tych, którzy aż z dalekiej Syberii wyruszyli, by stanąć tu nad
Odrą w drodze ku zakończeniu najkrwawszej z wojen, w drodze ku
wyzwoleniu Ojczyzny – Polski, w drodze, z której tak wielu nigdy nie
powróciło – to nasz obowiązek i zadanie”. Tymi słowami rozpoczęła się
msza święta przy Cmentarzu wojennym w Siekierkach, gdzie spoczywa
prawie dwa tysiące polskich żołnierzy – uczestników forsowania Odry i
operacji berlińskiej. Obchody 68 rocznicy tego wydarzenia
organizowane przez 12 Dywizję Zmechanizowaną ze Szczecina, władze
województwa zachodniopomorskiego oraz władze Miasta i Gminy
Mieszkowice zgromadziły 20 kwietnia 2013 roku setki uczestników.
Wśród nich nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń, weterani,
kombatanci, przedstawiciele wojska, służb mundurowych,
parlamentarzyści, młodzież i mieszkańcy pobliskich miejscowości.
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Hołd oddany poległym,  złożenie kwiatów pod pomnikiem, a  także związane z  Dniem
Sapera atrakcje w postaci wystawy sprzętu inżynieryjnego, wykłady, czy tradycyjny bieg
uliczny w Gozdowicach to również niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu. Szeroko
rozlana Odra przypominała, że przekroczenie jej pod gradem pocisków 68 lat temu było
olbrzymim  wysiłkiem  i  bohaterstwem.  Dzisiaj  rzeka  coraz  bardziej  zbliża  ludzi
mieszkających  na  obu  jej  brzegach.

W  uroczystościach  wzięli  udział  przedstawiciele  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży



Granicznej – płk SG Maciej Jędrzejowski i mjr SG Zbigniew Włodarczyk.

http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-23345.jpg
http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-23346.jpg
http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-23347.jpg
http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-23348.jpg
http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/7/7-23349.jpg

