05 września 2020

Za Nami Święto 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ze względów bezpieczeństwa i panującą sytuacją epidemiologiczną uroczystości w tym roku odbyły się w
ograniczonym zakresie.Złożeniem meldunku Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , gen. dyw.
Krzysztofowi Radomskiemu przez dowódcę uroczystości rozpoczęło uroczysty apel z okazji Święta 20 BBZ na
placu apelowym Jednostki Wojskowej.
Ze względów bezpieczeństwa i panującą sytuacją epidemiologiczną uroczystości w tym roku odbyły się w
ograniczonym zakresie. 4 września o godzinie 10.30 mszą świętą w Kościele Garnizonowym pw. św. Jana XXIII
w Bartoszycach żołnierze i pracownicy wojska uczcili 26 rocznicę sformowania 20 Bartoszyckiej Brygady
Zmechanizowanej.
Modlitwę poprowadził , kapelan 20 BBZ ks. ppłk Marek Wojnowski .Bardzo ważnym elementem wszystkich
uroczystości, również tym razem, było złożenie kwiatów i zapalnie zniczy pod tablicą i kamieniem
upamiętniającą żołnierzy brygady poległych podczas misji w Afganistanie. Wiązanki złożyli dowództwo
Brygady, rodziny poległych żołnierzy oraz delegacje samorządowe. Złożenie wiązanki i zapalenie zniczy na
grobie płk. Wiesława Zabielskiego, pierwszego dowódcy bartoszyckiej brygady, wpisało się na stałe w tradycję
obchodów święta 20 Brygady Zmechanizowanej. Już o godzinie 8 żołnierska delegacja udała się na grób
żołnierza, dowódcy, kolegi na czele której stanął obecny Dowódca 20 BBZ Pan Pułkownik Piotr Kriese.
Złożeniem meldunku Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , gen. dyw. Krzysztofowi
Radomskiemu przez dowódcę uroczystości rozpoczęło uroczysty apel z okazji Święta 20 BBZ na placu
apelowym Jednostki Wojskowej. Podczas uroczystości zostały wręczone medale nadane przez Ministra Obrony
Narodowej oraz wyróżnienia. Od kilku lat, w czasie świąt brygady wręczane zostają wyróżnienia szczególnie
zasłużonym dla rozwoju jednostki ludzi czy instytucji. „Piechur 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej” to
nie tylko statuetka i certyfikat to przyjaciel, lider, współtwórca nowoczesnej jednostki współpracujący z
żołnierzami na co dzień, to jeden z nas!
W tym roku uhonorowany został Pan Zbigniew Pampuch Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce. Podniosłym
elementem uroczystości było wyróżnienie Sygnetem 20 BBZ najbardziej zasłużonym żołnierzom 20
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Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.Sygnet złoty otrzymał dowódca batalionu logistycznego,natomiast
sygnety srebrne podoficer z pionu szkolenia i szeregowy z batalionu dowodzenia. Podczas uroczystości zostały
również wręczone puchary i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w zawodach strzeleckich przeprowadzonych
z okazji Świeta Brygady, jak również z biegu na 20 kilometrów. Dla uświetnienia tej ważnej uroczystości swój
kunszt artystyczny przedstawił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Marynarki Wojennej dając wspaniały
koncert.

Do zobaczenia za rok...i mamy nadzieję, że tym razem w większym gronie.

tekst: st. chor. sztab. Mikołaj Błogosławski
zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Matczak i Pan Tomasz Kowalski
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