
Instytut Pamięci Narodowej - Rzeszów
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/52831,Tytul-Honorowego-Podhalanczyka-od-21-Brygady-Strzelcow-Pod
halanskich-dla-dyrekto.html
2023-05-18, 21:56

Tytuł „Honorowego Podhalańczyka” od 21.
Brygady Strzelców Podhalańskich dla dyrektora
Dariusza Iwaneczko – Rzeszów, 25 maja 2018
Za propagowanie chlubnych tradycji Wojsk Górskich i
Podhalańskich - ciupaga i kapelusz Strzelca Podhalańskiego,
będące symbolami utożsamiającymi wartości mężnych i
walecznych Podhalan, niech staną się wyrazem ciągłej więzi z
naszą formacją wojskową.

  

  

  

  

  

  

  

21 Brygada Strzelców Podhalańskich obchodzi jubileusz 25- lecia. Z tej okazji, podczas
uroczystego apelu na rzeszowskim rynku, wręczono wyróżnienia i pamiątkowe odznaki.
Nadano tytuły „Honorowy Podhalańczyk” m.in. dla dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Rzeszowie dr. Dariusza Iwaneczko, a dr Jacek Magdoń z Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej otrzymał Ryngraf 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Święto było
okazją do nadania 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich Odznaki Honorowej „Zasłużony
dla Województwa Podkarpackiego”. 

W  uroczystościach  uczestniczyli  parlamentarzyści,  eurodeputowani,  przedstawiciele  władz
rządowych  i  samorządowych  województwa  podkarpackiego  oraz  sąsiednich  województw,
duchowieństwa, świata nauki, żołnierze, kombatanci oraz uczniowie rzeszowskich szkół i licznie
zgromadzeni mieszkańcy.

Z rzeszowskiego rynku aleją płk. Łukasza Cieplińskiego przeszła defilada pododdziałów ze
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sprzętem wojskowym. Uroczystości zakończył Festyn Wojskowy w Parku Jedności Polonii z
Macierzą,  podczas  którego  można  było  obejrzeć  sprzęt  żołnierski  i  występy  zespołów
folklorystycznych,  spróbować  wojskowej  grochówki  i  chleba  z  piekarni  polowej  oraz
odwiedzić stoisko edukacyjne rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

21 Brygada Strzelców Podhalańskich została powołana 26 maja 1993 roku na mocy
 zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i sformowana na bazie byłej 9
Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Strzelców Podhalańskich Ziemi  Krakowskiej.  Dla
zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, Minister
Obrony Narodowej decyzją z  12 maja 1994 roku nakazał sformowanej 21 Brygadzie
Strzelców Podhalańskich przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje wszystkich
jednostek górskich. Brygada otrzymała imię gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

21 BSP składa się z 9 jednostek, w których służy ponad 4 tys. żołnierzy. Kontynuując
tradycje dawnej struktury organizacyjnej Wojska Polskiego, 21 BSP jako lekki związek
taktyczny jest przeznaczona do działań bojowych, głównie w terenie górskim. Jednym z
głównych zadań, jakie wykonuje brygada jest przygotowanie i udział w misjach pokojowych
humanitarnych i stabilizacyjnych.


