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Uroczystości na Wykusie 2019
16 czerwca 2019 r. naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr
Dorota Koczwańska-Kalita została uhonorowana medalem „Pro
Patria” podczas uroczystości na Wykusie, upamiętniających
żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-
Nurt”.
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Odznaczenie nadawane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych otrzymał również Leszek Bukowski z kieleckiej delegatury Instytutu.
Medal „Pro Patria" przyznawany jest osobom i instytucjom „za szczególne zasługi w
kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uroczystości na polanie Wykus rozpoczęły się mszą świętą w intencji pochowanego 25 lat
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temu na Wykusie mjr. „Nurta” i jego żołnierzy. Po nabożeństwie odczytano Apel Poległych,
a następnie najbardziej zasłużeni świętokrzyscy policjanci otrzymali odznaki Zasługi im.
Jana Piwnika „Ponurego”. Szef UdsKiOR odznaczył jedną osobę medalem „Pro bono
Poloniae”, a 15 innych oraz trzy instytucje medalem „Pro Patria”.

W spotkaniu na polanie Wykus brali udział przedstawiciele wojska, obrony terytorialnej,
harcerze, strzelcy, leśnicy, kombatanci oraz policjanci, dla których Jan Piwnik jest
patronem. Był także ostatni żyjący w Londynie żołnierz z oddziałów Antoniego Hedy
„Szarego”, Sergiusz Papliński „Kawka”. Jak powiedział, przyjechał do towarzyszy. Na Wykus
przywiózł własny obraz, który chciał przekazać partyzantom od „Ponurego”.

Uroczystości zakończył Apel Pamięci w 75. rocznicę śmierci Jana Piwnika „Ponurego” i 25.
rocznicę powtórnego pogrzebu Eugeniusza Kaszyńskiego. Od 1945 r. spotkania
świętokrzyskich partyzantów odbywają się w pierwszą sobotę i niedzielę po 16 czerwca –
rocznicy śmierci Jana Piwnika „Ponurego” (15 czerwca 1944 r.) w walce w Jewłaszach na
Nowogródczyźnie.

Program

14 czerwca (Bodzentyn, Starachowice)

9.00 – nadanie Honorowego Obywatelstwa Bodzentyna płk. Janowi Piwnikowi ps.
„Ponury” i mjr. Eugeniuszowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”, gimnazjum w Bodzentynie

11.00 – bieg imienia Jana Piwnika „Ponurego” z okazji 100-lecia powołania Policji
Państwowej (polana Wykus – Suchedniów – Michniów)

16.00 – Płk Jan Piwnik „Ponury” oraz mjr Eugeniusz Kaszyński „Nurt” – wzór
żołnierza, oficera, Polaka, konferencja w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, sala
„Olimpia”

18.00 – wieczór pieśni partyzanckiej i patriotycznej w wykonaniu dzieci oraz
młodzieży przy Ławeczce „Halnego” w Starachowicach

20.00 – Pozostali w szumie jodeł – przedstawienie artystyczne w hołdzie
żołnierzom Armii Krajowej, Starachowickie Centrum Kultury

15 czerwca (Starachowice, Wykus)

11.00 – odsłonięcie rzeźb Mariana Świderskiego „Dzika” i Edmunda Rachtana
„Kaktusa”, Starachowice, aleja Armii Krajowej / plac pod Skałkami

15.45 – odsłonięcie tabliczki pamiątkowej w 100. rocznicę powstania Policji
Państwowej

16.00 – podniesienie flagi na maszt, przywitanie zebranych, polowa msza święta w
intencji majora „Nurta” i jego żołnierzy, wręczenie policyjnych Honorowych
Odznak Zasługi imienia „Ponurego”, Apel Poległych i złożenie kwiatów



16 czerwca (Wąchock, Starachowice)

9.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, Promocja Dziennika
„Staszka” w opracowaniu doktora Marka Jedynaka z IPN w Kielcach

10.30 – msza święta w intencji „Ponurego” i jego żołnierzy

11.30 – defilada przed pomnikiem „Ponurego” w Wąchocku, Apel Poległych,
złożenie wiązanek

14.00 – uroczysta zbiórka z okazji Święta 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej na Rynku w Starachowicach, zakończona defiladą pododdziałów

16.00 – żołnierski piknik na Szlakowisku w Starachowicach (m.in. pokaz sprzętu i
wyposażenia wspomnianej brygady oraz innych służb mundurowych, gry i
konkursy, występy artystyczne, wojskowa grochówka)
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