03 czerwca 2022

Święto Brygady!

W piątek 3 czerwca z okazji święta 3 Brygady Radiotechnicznej odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy,
pracowników oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym apel rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości, po którym Orkiestra
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała hymn państwowy.

Wyjątkowy charakter obchodom nadała obecność Inspektora Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacka Pszczoły
oraz Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego, którzy w swoich
przemówieniach przekazali serdeczne żołnierskie gratulacje oraz najlepsze życzenia z okazji 48. rocznicy
sformowania Brygady.

W trakcie uroczystości zostały odczytane również życzenia okolicznościowe Dowódcy Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych generała Jarosława Miki: „… Niech Wasze święto będzie okazją do wyrażenia uznania dla
rzetelnej służby wszystkich żołnierzy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, którzy podczas wykonywania
codziennych obowiązków wykazują się wielkim oddaniem w służbie dla Ojczyzny… Mam nadzieję, że
satysfakcja z osiągnięć będzie nadal motywowała do pokonywania wszelakich trudności…”.

Najlepszym żołnierzom zostały nadane medale za „Za Długoletnią Służbę” oraz „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”. Nie zabrakło również wyróżnień, w tym zostały wręczone: Kordziki Honorowe Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Tytuły Honorowe Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaki Honorowe
Sił Powietrznych, pochwały, urlopy nagrodowe oraz listy gratulacyjne. Żołnierzy i pracowników uhonorowano
również odznakami pamiątkowymi Brygady oraz ryngrafami dla wyróżniających się Radiotechników roku 2022.
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Miłym akcentem uroczystości było wręczenie upominków zaproszonym gościom oraz sympatykom naszej
jednostki wojskowej w podziękowaniu za współpracę.
Zwieńczeniem apelu była Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego w wykonaniu orkiestry oraz defilada
pododdziałów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów, tym którzy ze zrozumiałych względów nie mogli być z nami, ale
pamiętali, przysłali życzenia, telefonowali, wspierali oraz wszystkim sympatyzującym z 3 Brygadą
Radiotechniczną. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za każdy gest. Chwała Radiotechnikom.

zdjęcia: st. chor. szt. T. Kucharski, por. K. Chabel

■o■nierze - s■u■ba w Wojskach Radiotechnicznych wymaga nie tylko wspania■ej
wszechstronno■ci, ale równie■ wspó■dzia■ania, polegania na sobie, zaufania, otwartego umys■u i
inwencji w dzia■aniu. Dajecie tego przyk■ad mi■dzy innymi w trakcie ■wicze■, kontroli, szkole■
poligonowych oraz w bie■■cej dzia■alno■ci s■u■bowej, a nawet teraz wykonuj■c zadania
podczas wa■nych operacji na wschodzie naszego kraju. Możecie być dumni z wzorowo
wykonywanych obowiązków, mimo że zadania jakie spoczywają na waszych barkach nie należą do
najłatwiejszych – Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej p■k Jerzy Kwika

Strona 2

