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Uroczyste obchody 79. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Wojciech Kopeć
24.09.2018

24 września br., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbyły się uroczyste
obchody 79. rocznicy bitwy pod Wytycznem, gdzie dotarła również
sztafeta biegu "WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ".

Podczas  bitwy  pod  Wytycznem,  na  przełomie  września  i  października  1939  r.,
Zgrupowanie  Żołnierzy  Korpusu  Ochrony  Pogranicza,  dowodzone  przez  generała
Wilhelma  Orlik-Rückemanna,  stawiło  opór  wkraczającym  od  wschodu  oddziałom
sowieckim.  Bitwa ta  była  ostatnim akcentem obrony  polskich  Kresów wschodnich,  a
zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem radzieckim.

Uroczystości w Wytycznie  rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego. Zebranych
gości  przywitał  płk  SG Jacek Sząchor  -  Komendant  Nadbużańskiego Oddziału  Straży
Granicznej,  który  w  swoim  przemówieniu  zaakcentował  istotną  rolę,  jaką  pełni  w
obecnych czasach pamięć, o tych, którzy poświęcili  życie w obronie Ojczyzny.

Następnie odbyła się Msza Święta przy Kopcu Chwały.

W  obchodach  79.  rocznicy  bitwy  pod  Wytycznem  wziął  również  udział  Przemysław
Czarnek – Wojewoda Lubelski.

Na  uroczystości  obecni  byli  także  przedstawiciele  władz  wojewódzkich  oraz
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samorządowych,  kombatanci  a  także  mieszkańcy  okolicznych  miejscowości.

Po odczytaniu Apelu Poległych, złożono wieńce na grobach poległych żołnierzy.
 

Tegoroczne  uroczystości  w  Wytycznie  uświetniła  Orkiestra  Reprezentacyjna  Straży
Granicznej z Nowego Sącza.

Wyjątkowo  w  tym  roku,  uroczystościom  w  Wytycznie,  towarzyszył  bieg  sztafetowy
„WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ”,  upamiętniający  100-lecie  odzyskania  Niepodległości  przez
Polskę. Dystans biegu, który trwa od 22.09 do 10.10. 2018r., wynosi 3 600 km i biegnie w
rejonach przygranicznych wzdłuż granic całej Polski. Trasa biegu została podzielona na
etapy. Jeden etap to zasięg terytorialny jednego oddziału Straży Granicznej. Na terenie
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, sztafeta została przejęta o godz. 22.54 w
dniu 23 września br., na odcinku Placówki SG w Janowe Podlaskim a zostanie przekazana
25 września około godz. 16.00 do Bieszczadzkiego Oddziału SG na odcinku Placówki SG w
Hrebennem w miejscowości Siedliska. Długość odcinka Nadbużańskiego Oddziału SG to
369 km.

 Dzisiaj, sztafeta dotarła do Wytyczna. Tam podczas trwających uroczystości, prowadzący
sztafetę płk SG Tomasz Zybiński – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
zapalił okolicznościowy znicz, upamiętniający ostatnią bitwę żołnierzy KOP.  W odcinku
honorowym  biegu  uczestniczyli  funkcjonariusze  i  pracownicy  NOSG,  funkcjonariusze
Policji, Straży Pożarnej, młodzież szkolna i harcerze.
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