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„SPLASH” płk. SG Andrzeja Kamińskiego!!!

27.08.2014

Akcja „SPLASH” dotarła do Nadodrzańskiego Oddziału SG. Dzisiaj
Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński odpowiedział na
wyzwanie i godnie przyjął kubeł – a właściwie trzy kubły – zimnej
wody.Płk SG Andrzej Kamiński został nominowany przez st. bryg.
Huberta Harasimowicza, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej dzisiaj rano. Postanowił nie czekać długo i
już przed godziną 11-tą wziął udział w akcji. Rzucił też, rzecz jasna,
wyzwanie kolejnym osobom: gen. bryg. SG Wojciechowi Skowronkowi –
komendantowi Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
płk. SG Grzegorzowi Skorupskiemu, komendantowi Centralnego
Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Markowi Cebuli, burmistrzowi
Krosna Odrzańskiego.

Akcja „SPLASH” dotarła do Nadodrzańskiego Oddziału SG. Dzisiaj Komendant NoOSG płk
SG Andrzej Kamiński odpowiedział na wyzwanie i godnie przyjął kubeł – a właściwie trzy
kubły – zimnej wody.
Płk SG Andrzej  Kamiński został  nominowany przez st.  bryg. Huberta Harasimowicza,
Lubuskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  dzisiaj  rano.
Postanowił nie czekać długo i już przed godziną 11-tą wziął udział w akcji. Rzucił też,
rzecz  jasna,  wyzwanie  kolejnym osobom:  gen.  bryg.  SG Wojciechowi  Skowronkowi  –
komendantowi  Warmińsko  –  Mazurskiego  Oddziału  Straży  Granicznej,  płk.  SG
Grzegorzowi  Skorupskiemu,  komendantowi  Centralnego  Ośrodka  Szkolenia  SG  w
Koszalinie  oraz  Markowi  Cebuli,  burmistrzowi  Krosna  Odrzańskiego.
Mimo, że płk SG Andrzej Kamiński wziął zimną kąpiel, zaoferował również przekazanie
kwoty  pieniężnej  na  konto  organizacji  charytatywnej  zajmującej  się  walką  ze
stwardnieniem  zanikowym  bocznym.
Akcja „SPLASH” Ice Bucket Challenge rozpoczęła się w USA, a jej głównym celem miało
być zwrócenie uwagi na problem osób dotkniętych stwardnieniem zanikowym bocznym,
zwanym ALS. Zimną wodą oblało się już wiele znanych osób; wczoraj w akcji udział wziął
również gen. dyw. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej.



 „Splash” płk. Andrzeja Kamińskiego - video

http://youtu.be/AtCdm_QLSBA
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