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Do Przemyśla wrócił odtworzony pomnik Podhalańczyka –
18 lutego 2022

W piątek, 18 lutego 2022 r., przy koszarach 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, dyrektor
BUWiM IPN odsłonił pomnik żołnierza –podhalańczyka.

Pierwszy pomnik Podhalańczyka wzniesiony w 1935 r. był usytuowany na placu apelowym
w koszarach przy ul. Słowackiego w Przemyślu, gdzie stacjonował 5. Pułk Strzelców
Podhalańskich. W czasie II wojny światowej pomnik zaginął – został zniszczony, być może
zakopany. Nigdy nie został odnaleziony. Odsłaniany obecnie pomnik jest wierną repliką
przedwojennej rzeźby, odtworzoną na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej.

Główną częścią wydarzenia był apel poległych, który został zwieńczony oddaniem salwy
honorowej. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski odmówił okolicznościową modlitwę w
intencji wszystkich żołnierzy, którzy służą Polsce oraz poświęcił pomnik.

Pomnik odsłonili:

Adam Siwek, dyrektor BUWiM IPN

gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich,

ppłk Marcin Zalewski, dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

ppłk Marcin Dusza, szef sztabu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich - poprzedni dowódca
5BSP, inicjator odtworzenia pomnika

 

W czasie wystąpienia dyrektor Adam Siwek podkreślił rolę pułków podhalańskich w walce o
naszą Ojczyznę.

„Te pułki piechoty górskiej to jest twarde wojsko. To jest ta
elita armii, przygotowana do prowadzenia działań
wojennych w najtrudniejszych warunkach. To zresztą pułki
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podhalańskie potwierdziły na przestrzeni swojej historii w
każdym miejscu, walcząc o odzyskanie niepodległości, w
obronie Rzeczypospolitej.”

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w zasadniczej części sfinansował odbudowę
pomnika. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyli wieńce przed pomnikiem.

Pododdziały 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla i Pierwszego Batalionu
Czołgów z Żurawicy przemaszerowały w defiladzie ulicą przed kompleksem koszarowym.

W uroczystości uczestniczyli m.in prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, dowódca 21. BSP
gen. bryg. Dariusz Lewandowski, szef sztabu 21. BSP ppłk Marcin Dusza, dowódca 1.
Batalionu Czołgów w Żurawicy ppłk Rafał Kluz, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka,
wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch, Dariusz Iwaneczko dyrektor oddziału IPN w
Rzeszowie, starosta przemyski Jan Pączek.


