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Obchody upamiętniające Bitwę pod Barakiem z 1939 roku

Dagmara Bielec-Janas
09.09.2019

Wczoraj (08.09.2019 r.) w Szydłowcu zakończyły się dwudniowe
obchody upamiętniające 80. rocznicę Bitwy pod Barakiem. W
uroczystościach wziął udział zastępca Komendanta Nadwiślańskiego
Oddziału Straży Granicznej płk SG Dariusz Lutyński wraz z delegacją.
Patronat honorowy nad obchodami objęli: Komendant Główny Straży
Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Biskup Polowy Wojska
Polskiego Józef Guzdek.

Obchody upamiętniające Bitwę pod Barakiem 1939 roku zainaugurował Apel Poległych,
który  tradycyjnie  odbył  się  na  kwaterach  wojennych  szydłowieckiego  cmentarza.
Następnie  pod  pomnikiem „Żołnierzom Poległym w Obronie  Ojczyzny  1939  –  1944”
wszystkie delegacje  złożyły wiązanki kwiatów. Podniosłego charakteru całej uroczystości
dodała obecność Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Drugi  dzień  obchodów  rozpoczęła  zbiórka  pocztów  sztandarowych  i  delegacji  przed
Starostwem Powiatowym w Szydłowcu,  skąd nastąpił  przemarsz   ulicą  Radomską do
kościoła pw. Św. Zygmunta na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej i
Kompanią Reprezentacyjną SG, która wykonała widowiskowy pokaz musztry paradnej.
Mszę  św.  w  intencji  Ojczyzny  oraz  poległych  żołnierzy  Wojska  Polskiego  i  Korpusu
Ochrony Pogranicza koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. prał. kan. płk SG dr
Zbigniew KĘPA wraz z kapelanem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk.
SG Ryszardem Preussem.

Punktualnie o 12.00 wszyscy zaproszeni goście wraz z mieszkańcami regionu zebrali się
pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku k. Szydłowca, by
tam uczestniczyć w pięknej uroczystości patriotycznej ku pamięci poległych żołnierzy w
obronie ziemi szydłowieckiej. Podczas uroczystego apelu zastępca komendanta NwOSG
płk SG Dariusz Lutyński w swoim wystąpieniu podkreślił wagę uroczystości takich jak ta,
organizowanych co roku na ziemi szydłowieckiej – (…) są żywym i najlepszym dowodem
na to, że kultywowanie tradycji związanych z historią naszego narodu nie zaginęło, a 
pamięć tamtych dni, która tak pieczołowicie pielęgnowana przez najbliższych, nauczycieli,
przedstawicieli  środowisk  kombatanckich  i  władze  samorządowe  jest  nie  tylko
codziennym  hołdem  dla  ludzi,  którzy  ją  tworzyli,  jest  również  codzienną  walką  o
świadomość  młodzieży  regionu  Szydłowca  (…)  Podczas  uroczystości  płk  SG  Dariusz



Lutyński uhonorował Starostę Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego medalem
pamiątkowym  za  wieloletnie  zaangażowanie  przy  organizacji  uroczystych  obchodów
upamiętniających Bitwę pod Barakiem.

Na miejscu delegacja Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z płk. SG
Dariuszem Lutyńskim złożyła wieniec na symbolicznej mogile poległych.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec, Nadwiślański
Oddział Straży Granicznej, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Szydłowieckie
centrum Kultury - Zamek.

Uroczystości  uwieńczył  poczęstunek symboliczną grochówką,  którą  ufundował  Zarząd
Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
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