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79. rocznica powstania Polskiego Państwa
Podziemnego oraz święto Wojsk Obrony
Terytorialnej – Rzeszów, 27 września 2018
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Z okazji 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz święta Wojsk Obrony
Terytorialnej w Rzeszowie odbyły się uroczystości rocznicowe, które rozpoczęła msza święta w
kościele pw. Świętego Krzyża pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Górnego. Homilię
wygłosił duszpasterz Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK ks. Władysław Jagustyn. Następnie
uczestnicy udali się pod pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, gdzie
odegrano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel
Pamięci i oddano salwę honorową. Pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. 

Z tej okazji do uczestników i organizatorów uroczystości swój list skierował prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. List odczytał Dariusz Byszuk – naczelnik Oddziałowego
Archiwum IPN w Rzeszowie. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, poseł na Sejm RP
Wojciech Buczak, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, wiceprezydent Rzeszowa Henryk
Wolicki, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, wicestarosta Marek Sitarz, przedstawiciele oświaty,
„Solidarności” Regionu Rzeszowskiego, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Na
zakończenie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

Święto było okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń członkom i sympatykom Koła
Obwodu Nisko, Stalowa Wola ŚZŻAK w uznaniu wybitnych zasług dla upowszechniania
polskiego czynu niepodległościowego, pielęgnowanie miejsc pamięci, propagowanie postaw
patriotycznych oraz krzewienie polskości. W tym dniu nagrodzono także odznaką pamiątkową
żołnierzy – za wzorową służbę i pracę w szeregach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej.

Po uroczystościach odbył się piknik wojskowy. Wystawiono punkty promujące Instytut Pamięci
Narodowej i 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.
Uczestnicy mogli otrzymać bezpłatnie publikacje i materiały edukacyjne IPN, gadżety związane
z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu
podkarpackich „Terytorialsów” oraz porozmawiać z żołnierzami służącymi w szeregach
Brygady. Żołnierze zorganizowali także zbiórkę krwi pod hasłem „Tertytorialsi mają pomoc we
krwi” oraz degustację wojskowej grochówki. 

Organizatorami uroczystości byli:  Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dowódca Garnizonu Rzeszów, Dowódca 3. Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)
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List prezesa IPN Jarosława Szarka z okazji 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

https://rzeszow.ipn.gov.pl/download/86/195694/ListPrezesaIPNJaroslawaSzarkanaUroczystos79rocznicypowstaniaPolskiegoPanstwaPodz.pdf
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