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CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNIA WETERANA – RZESZÓW 2019

Święto uczestników misji zagranicznych rozpoczęło się już 31 maja od uroczystego przywitania uczestników
kończącego się w stolicy Podkarpacia Gwieździstego Rajdu Rowerowego Weteranów. Na mecie powitano
łącznie 59 Weteranów, którzy przyjechali na uroczyste obchody ich święta ze wszystkich kierunków Polski. Na
mecie weteranom wręczono pamiątkowe dyplomy i ryngrafy.
Drugiego dnia obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, przy pięknej pogodzie na strzelnicy
Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie odbyły się drużynowe zawody strzeleckie o
puchar Ministra Obrony Narodowej, indywidualne zawody strzeleckie rannych i poszkodowanych pod
patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz indywidualne zawody strzeleckie weteranów o
puchar Dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W trakcie trwania zawodów miał
miejsce piknik wojskowy, połączony z pokazem sprzętu i wyposażenia oraz występy artystyczne Klubów
Wojskowych - 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.
W niedzielę 2 czerwca centralne obchody Dnia Weterana rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kościele
Garnizonowym, która odbyła się w intencji weteranów i ich rodzin. Następnie weterani przemaszerowali w
rejon głównych uroczystości w Parku Jedności Polonii z Macierzą. W ich trakcie miała miejsce ceremonia
wręczenia weteranom odznaczeń, odznak tytułów honorowych oraz odznak honorowych. Ważnym punktem
było także przedstawienie żołnierzy-weteranów wchodzących w skład Polskiej Reprezentacji Sportowej na
zawody Invictus Games Haga 2020. W uroczystościach brał udział Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz
Błaszczak. Na uroczystości odczytano również listy od Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu skierowane do
żołnierzy oraz funkcjonariuszy, weteranów poza granicami kraju.
Jednocześnie w Parku Jedności trwał rodzinny Piknik Weterana, na którym mieszkańcy Rzeszowa mogli
obejrzeć między innymi pokazy musztry paradnej, sztuk walki oraz prezentowane licznie wyposażenie i
uzbrojenie WP. W niedzielę w Rzeszowie nie mogło zabraknąć także przedstawicieli Zespołu Centrum
Weterana ze swoim stanowiskiem promocyjnym. Każdy weteran otrzymywał na nim upominki ale nie tylko.
Każdy kto przyszedł odwiedzić nasz namiot mógł liczyć na jakiś drobiazg. Całość imprezy umilały występy
artystyczne Orkiestry Wojskowej oraz zespołów wokalnych z klubów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i
chóru Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie;
Rzeszów przyjął nas niezwykle gościnnie. Dziękujemy za miłe przyjęcie i do zobaczenia za rok, na kolejnych
obchodach naszego święta.
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