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Uroczystym apelem w dniu 13 sierpnia  br.  żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii  uczcili 
obchody Święta Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia wojskowa 
asysta  honorowa artylerzystów uświetniła  uroczystości  upamiętniające  rocznicę  Cudu nad 
Wisłą w Jeleniej Górze.

Obchody  Święta  Wojska  Polskiego  stanowią  okazję  do  przywołania  chlubnych  tradycji  i 
oddania  czci  bohaterom  poległym  w  służbie  dla  Ojczyzny.  To  również  okazja,  żeby 
podsumować realizację codziennych zadań, treningów, szkoleń oraz ćwiczeń i uhonorować 
żołnierzy osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu i służbie.

13 sierpnia  br.  rocznicę Bitwy Warszawskiej  uczczono w Bolesławcu uroczystym apelem 
żołnierzy  i  pracowników wojska  23  Śląskiego  Pułku  Artylerii,  z  udziałem władz  miasta, 
kombatantów, członków stowarzyszeń i związków zrzeszających żołnierzy wojska polskiego, 
dowódców i komendantów instytucji garnizonowych oraz komendantów służb mundurowych.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymny państwowego, dowódca pułku wz. ppłk 
Remigiusz Zieliński przypomniał o genezie Święta Wojska Polskiego, podkreślając wagę i 
znaczenie  Bitwy  Warszawskiej  dla  Polski  i  Europy.  Dziękując  gościom  za  życzliwość  i 
tworzenie przyjaznego klimatu dla wojska w Bolesławcu, z uznaniem odniósł się do służby 
żołnierzy  i  pracowników  wojska,  dziękując  im  za  zaangażowanie  i  osiąganie  wysokich 
wyników w działalności służbowej.

Uroczysty  apel  stanowił  okazję  do wręczenia  aktów mianowań awansowanym na  kolejne 
stopnie wojskowe, medali „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz uhonorowania żołnierzy 
innymi formami uznania.

Po odczytaniu decyzji i rozkazów wyższych przełożonych oraz rozkazu okolicznościowego 
dowódcy  pułku,  podpułkownik  Remigiusz  Zieliński  wręczył  akty  mianowań  na  wyższe 
stopnie wojskowe. Na stopień porucznika awans otrzymał Michał Pisula, starszego chorążego 
sztabowego  Jerzy  Świątkowski,  starszego  chorążego  Tomasz  Ircha  i  Marcin  Zaręba, 
młodszego chorążego Arkadiusz Rygalski, starszego sierżanta Bogdan Markowski i Robert 
Turno,  plutonowego  Łukasz  Demkowicz,  natomiast  awans  na  stopień  starszego  kaprala 
otrzymał Ernest Włoszczyński.

W dalszej kolejności uhonorowano żołnierzy i pracowników wojska za długoletnią służbę i 
prace. Złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymał kpt. Piotr Olko, srebrne: mjr 
Mirosław Friedek i mjr Dariusz Kramarski, natomiast brązowe por. Michał Pisula, plut. Paweł 
Nowak,  st.  szer.  Mariusz  Skrętowski  i  pani  Arleta  Wałowska.  Wręczono  także  nagrody 
rzeczowe i listy gratulacyjne.

Żołnierskie  święto stanowiło okazję do uhonorowania wiceprezesa Stowarzyszenia  Byłych 
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando st. chor. sztab. rez. Bogdana Fiałkowskiego, 
któremu  dowódca  pułku  wręczył  nadaną  przez  Ministra  Obrony  Narodowej  „Odznakę 
Honorową i  Medal  Pamiątkowy Kustosza Tradycji,  Chwały i  Sławy Oręża Polskiego” za 



aktywną  działalność  w  dziedzinie  popularyzowania  i  upowszechniania  chlubnych  tradycji 
polskich  jednostek  specjalnych  oraz  kształtowania  świadomości  historycznej  młodego 
pokolenia Polaków.

Po  przemówieniach  Prezydenta  Miasta  Bolesławiec  Piotra  Romana  i  Prezesa 
Bolesławieckiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Polskich  Artylerzystów  płk.  rez.  Henryka 
Harkota  oraz  odegraniu  „Pieśni  Reprezentacyjnej  Wojska  Polskiego”,  żołnierski  apel 
zakończyła defilada pododdziałów pułku.

15  sierpnia  obchody Święta  Wojska  Polskiego  z  udziałem kompanii  honorowej  i  pocztu 
sztandarowego 23 pułku artylerii odbyły się w Jeleniej Górze. W asyście orkiestry miejskiej 
żołnierze, kombatanci, władze i mieszkańcy miasta przemaszerowali ulicami Jeleniej Góry na 
plac przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Organizatorami uroczystego apelu było 
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR oraz Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego.

Przemówienia  uczestników Święta  i  wspomnienia  weteranów zakończył  apel  pamięci,  po 
którym  kompania  honorowa  oddała  salwę  honorową.  Po  złożeniu  wieńców  i  wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem „Niepodległość i Wolność” uroczystości zakończyła msza święta w 
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
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