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Wykus 2021. Uroczystości ku czci poległych
żołnierzy AK – 11-13 czerwca 2021

Uroczystości upamiętniające żołnierzy i
dowódców oddziałów partyzanckich
Armii Krajowej, dowodzonych przez
cichociemnych płk. Jana Piwnika
„Ponurego” i mjr. Eugeniusza
Kaszyńskiego „Nurta”, rozpoczną się
11 czerwca 2021 r. w Szkole
Podstawowej w Wielkiej Wsi (woj.
świętokrzyskie).

Placówka nosi imię Świętokrzyskich Partyzantów AK. Po południu, tradycyjnie przy
ławeczce „Halnego” w Starachowicach młodzież zaśpiewa pieśni patriotyczne.

Sobota 12 czerwca będzie głównym dniem obchodów. O godz. 16 na polanie Wykus
rozpocznie się msza święta w intencji majora „Nurta” i jego żołnierzy. Wręczone zostaną
policyjne odznaki im. „Ponurego”. Niedzielna część uroczystości odbędzie się w Wąchocku.
O godz. 9 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku rozpocznie się prelekcja dr.
Marka Jedynaka z Delegatury IPN w Kielcach na temat weteranów AK na zachodnim
pograniczu (1945-1948). Na godz. 10.30 w klasztorze cystersów zaplanowana jest msza w
intencji płk. Jana Piwnika „Ponurego” i jego żołnierzy, a później przed pomnikiem dowódcy
odbędzie się Apel Poległych.

Program uroczystości

Piątek, 11 czerwca 2021, Wielka Wieś, Starachowice

9.00-9.30 – rocznica nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w
Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK

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

Sobota, 12 czerwca 2021, Wykus

13.00 – odjazd autobusu na Wykus z parkingu przy alei Armii Krajowej (na wprost
„Falowca”), Starachowice

13.30 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, odjazd autobusu na Wykus
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15.15 – zebranie pocztów sztandarowych i grup zorganizowanych przy wejściu na
Polanę Wykusową

15.45 – wprowadzenie sztandarów na Polanę Wykusową

16.00 – podniesienie flagi na maszt, powitanie zebranych
- polowa msza święta w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy
- wręczenie policyjnych honorowych odznak zasługi im. „Ponurego”
- Apel Poległych i złożenie kwiatów

Niedziela, 13 czerwca 2021, Wąchock

9.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, „Weterani Armii Krajowej na
zachodnim pograniczu (1945-1948)”, dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w
Kielcach)

10.00 – zebranie pocztów sztandarowych

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

11.30 – defilada pod pomnikiem płk. „Ponurego” w Wąchocku
- Apel Poległych
- złożenie kwiatów


