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 Lord Strathcona’s Horse w Świętoszowie

Pancerniacy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) goszczą delegację kanadyjskich żołnierzy z
 kanadyjskiego pułku pancernego Lord Strathcona’s Horse.

Wizyta na obiektach szkoleniowych 10BKPanc.

Delegacja żołnierzy z elitarnego, kanadyjskiego pułku pancernego gości w Świętoszowie już po raz czwarty. Po
 raz pierwszy Kanadyjczycy odwiedzili 10BKPanc w grudniu 2008 roku. Po raz drugi, w sierpniu 2010 roku,
 wzięli udział w święcie świętoszowskiej brygady. W 2012 roku kanadyjscy Królewscy Konni odwiedzili
 Świętoszów wraz ze swoim dowódcą podpułkownikiem Paulem J. Peytonem. W czasie wizyty pancerniacy
 dyskutowali i wymieniali opinie. Lord Strathcona’s Horse jest jedynym pododdziałem, którego szwadrony
 pełniły w Afganistanie służbę na czołgach. Żołnierze 10BKPanc mieli niecodzienną okazję wysłuchania opinii na
 temat tej misji, a następnie wzięcia udziału w dyskusji na temat użycia czołgów Leopard w tamtym rejonie.

W tym roku wizyta kanadyjskich żołnierzy będzie trwała tydzień. Goście mieli już okazję zapoznać się z
 tradycjami i historią brygady w trakcie wizyty w sali tradycji, gdzie spotkał się z nimi także dowódca 10BKPanc
 generał brygady Maciej Jabłoński. Strathcona’s odwiedzili także obiekty szkoleniowe jednostki, w tym m.in.
 Śnieżnik i Ośrodek Szkolenia Leopard. W tym ostatnim gości powitał komendant ośrodka major Krzysztof
 Kacperek.
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W ciągu kolejnych dni zagraniczni goście wezmą udział w programowym szkoleniu pancerniaków 1 batalionu
 czołgów. Szkolenie obejmuje zajęcia dla drużyn, załóg i plutonów batalionu czołgów.

Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) (LdSH [RC]) jest regularnym pułkiem Armii Kanady. Obecnie
 stacjonuje w Edmonton, Alberta. Jest częścią Wojsk Lądowych Zachód 1 Kanadyjskiej Zmechanizowanej Grupy
 Brygadowej (Brygady). Żołnierze tego pułku nazywani są Strathconas lub krócej Strats.

Pułk obecnie składa się z dowództwa i czterech szwadronów: A,B, rozpoznania i dowodzenia. We wrześniu 2006
 szwadron B pełnił misję w Afganistanie na czołgach Leopard 2 i był to pierwszy natowski kontyngent na
 czołgach.

Głównym sprzętem LdSH są czołgi Leopard oraz pojazdy rozpoznawcze Coyote. Po zmianach w doktrynie
 wojennej Kanady na początku 2000 roku, gdzie operacje z użyciem wojsk pancernych skierowano na operacje
 piechocińskie, LdSH było jedynym regularnym pancernym pułkiem.

Motto LdSH: wytrwałość, data powstania pułku: 1900 r., święto pułku: 24 maja.
Więcej informacji na temat Lord Strathcona’s Horse www.strathconas.ca

Tekst: Katarzyna Przepióra
Zdjęcia: kpt. Adriana Wołyńska, Katarzyna Przepióra
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