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Cześć i chwała bohaterom. Obchody 81. rocznicy sowieckiej
napaści na Polskę

Sylwia Wojtowicz-Sander
18.09.2020

Dziś (17 września), pod pomnikiem ku chwale żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza w Wytycznie, z udziałem Pary Prezydenckiej
odbyły się uroczystości 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.
Gospodarzem obchodów był Komendant Główny Straży Granicznej gen.
dyw. SG Tomasz Praga.

Rocznica upamiętnia ofiary sowieckiej agresji z przełomu września i października 1939 r. Jest
świadectwem męstwa i odwagi walczących w obronie polskich Kresów Wschodnich. Miejscem
obchodów  jest  Cmentarz  Wojenny  żołnierzy  Korpusu  Ochrony  Pogranicza,  którzy  pod
Wytycznem  stanęli  do  ostatniego  heroicznego  boju  przeciw  wkraczającym  od  wschodu
sowietom.  

Obchody rozpoczęły się o godz. 13.00 wystawieniem warty honorowej na cmentarzu przy
Kopcu Chwały oraz uroczystym meldunkiem złożonym Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. 

–  Tu,  pod  Wytycznem,  żołnierze  Zgrupowania  KOP  stawili  heroiczny  opór  oddziałom
sowieckim. Mówię o tym z wielką dumą, bo nasza formacja czuje się spadkobiercą chlubnych
tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza. Świadczą o tym między innymi historyczne mundury, w
których występuje dziś  kompania reprezentacyjna Straży Granicznej  -  powiedział  Komendant
Główny  SG  gen.  dyw.  SG  Tomasz  Praga  witając  Parę  Prezydencką  i  zaproszonych  gości.
– Patriotycznym obowiązkiem dziś żyjących, naszym obowiązkiem, jest pamiętać o bohaterach
tamtego września. Tradycja i historia są ważnym elementem budowania naszej narodowej
tożsamości.

– Mówiło się, że Korpus Ochrony Pogranicza był formacją elitarną. W tamtych dniach żołnierze 
KOP pokazali, że jest to prawda - powiedział podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda.
– Dzięki ich męstwu i ich krwi tutaj przelanej, będziemy jako naród istnieli wiecznie. Dziękuję
współczesnej Strazy Granicznej, że pamiętacie o tamtych bohaterach.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Po  Apelu  Poległych  odmówiona  została  modlitwa  ekumeniczna,  a  następnie  na  Cmentarzu
Wojennym obok Kopca Chwały KOP złożono wieńce. Uroczystość zakończył  koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej  Straży  Granicznej  oraz  defilada  Kompanii  Reprezentacyjnej  Straży
Granicznej, występującej w mundurach wzorowanych na umundurowaniu fromacji granicznych
II RP. W defiladzie uczestniczyła też grupa rekonstrukcyjna kawalerii KOP.

W  uroczystości  uczestniczyli  Sekretarz  Stanu  w  Kancelarii  Prezydenta  RP  Błażej  Spychalski,
Szef  Biura  Bezpieczeństwa  Narodowego  Paweł  Soloch,  przedstawiciele  służb  mundurowych
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej,
a  także  reprezentanci  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  władz  wojewódzkich,  samorządowych
i duchowieństwa. Obecni byli również kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Organizatorem obchodów rocznicy jest Straż Graniczna, a partnerem Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie.
 

zdj. KGSG, Nadbużański OSG
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