16 maja 2021

2. Rajd Motocyklowy Weteranów
W dniach 13-14 maja 2021 r. grupa 50 żołnierzy motocyklistów odwiedziła groby poległych w misjach poza
granicami państwa kolegów.
W dniu 13 maja 2021 r. o godz. 8.00 z kompleksu koszarowego 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w
Rzeszowie w ramach 2. Rajdu Motocyklowego Weteranów wyruszyła grupa ponad 50 żołnierzy
motocyklistów, którzy w czasie dwudniowej podróży odwiedzili groby poległych kolegów na Podkarpaciu i
Lubelszczyźnie.
Uroczyste rozpoczęcie rajdu motocyklowego weteranów odbyło się o godz. 8.00, a pierwsze upamiętnienie
miało miejsce przy grobie ś. p. st. chor. Jana Kiepury w Racławówce k. Rzeszowa - żołnierza 1 bsp poległego w
Afganistanie w 2013 roku. Miejsc wiecznego spoczynku poległych żołnierzy, które odwiedzili uczestnicy rajdu
w naszym regionie jest kilkanaście, a w całym kraju 127. Rajd motocyklowy organizowany jest po raz drugi
przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, niejako popularyzując i wpisując się w obchody
ustanowionego w 2011 roku, na dzień 29 maja, "Dnia Weterana…". Do grupy żołnierzy 21 BSP dołączyli
żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i kapelan
wojskowy z garnizonu Nisko.
Pomimo aktualnej sytuacji epidemicznej i związanych z nią zagrożeń, tegoroczna edycja rajdu zgromadziła
jednak ponad 1000 chętnych żołnierzy, w tym żołnierzy weteranów z jednostek wojskowych z całej Polski, do
których dołączyli policjanci, strażacy i inne służby a także chętni pragnący oddać hołd poległym żołnierzom.
Rajd odbył się z zachowaniem wszelkich wytycznych, zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektoratu
Sanitarnego Wojska Polskiego. Żołnierze - motocykliści 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wzięli udział w
tym przedsięwzięciu po raz drugi a szefem i głównym koordynatorem zespołu zostal kpt. Mirosław Smoleń.
W szeregach brygady służy kilkuset weteranów i uczestników misji zagranicznych, a wśród nich jest
kilkudziesięciu weteranów poszkodowanych. Idea uczestnictwa Podhalańczyków w 2. Rajdzie Motocyklowym
Weteranów jest przede wszystkim formą oddania czci poległym na misjach ale też przypomnienia o
weteranach działań poza granicami.
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