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Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, lubelski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie
organizują obchody 83. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie
granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród
tych formacji, zwłaszcza na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje KORPUS OCHRONY
POGRANICZA powołany

w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. W czasie swojego istnienia KOP,
zarówno codzienną służbą, jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego
oddania sprawom Rzeczypospolitej.

 

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 sowieckim.

 



 

Tegoroczne obchody rocznicy bitwy rozpoczną się 29 września konferencją naukową w
siedzibie  IPN   w  Lublinie,  poświęconą  Korpusowi  Ochrony  Pogranicza.  Tego  dnia
odbędzie się również uroczyste otwarcie Przystanku Historia Chełm przy Sali Tradycji
NOSG  w  Chełmie,  którego  dokona   Prezes  Instytutu  Pamięci  Narodowej  dr  Karol
Nawrocki.

 

Drugiego dnia obchodów, 30 września, zaplanowany jest rajd pieszy szlakiem żołnierzy
KOP. Uczestnicy przejdą 15-kilometrową trasę z miejscowości Zbereże do Wytyczna –
miejsca stoczenia ostatniej bitwy. W rajdzie udział wezmą funkcjonariusze służb, żołnierze
i młodzież szkolna klas mundurowych.

 

1 października pod Kopcem Chwały Żołnierzy KOP w Wytycznie odbędą się uroczystości
główne.  Część  oficjalną  zakończy  widowisko  historyczne  „WYTYCZNO  1939”.
Wykonawcami inscenizacji będą najlepsze grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzające
formacje  Korpusu  Ochrony  Pogranicza   i  Armii  Sowieckiej  z  września  1939  roku.
Serdecznie Państwa zapraszamy.

 

 

UROCZYSTOŚCI ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM NARODOWYM PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.
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