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UROCZYSTOŚCI NA WYKUSIE
W sobotę na polanie „Wykus” w lasach siekierzyńskich już po raz kolejny odbyły się uroczystości
upamiętniające walki świętokrzyskich partyzantów oraz oﬁarę i bohaterstwo żołnierzy Armii
Krajowej. Podkom. Mariusz Koziarski antyterrorysta z Wrocławia, płk Arnaud Beltrame francuski
policjant, bohater zastrzelony przez napastnika na południu Francji oraz nadkom. Grzegorz
Chuchmała z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, zostali wyróżnieni honorową Policyjną Odznaką
Zasługi im. „Ponurego”.
Podczas corocznych uroczystości na leśnej polanie „Wykus” upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i oﬁarę żołnierzy Armii Krajowej, nastąpiło nadanie Policyjnej Odznaki „Ponurego”. W tej podniosłej chwili uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
nadinsp. Tomasz Trawiński, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki.
Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów oraz wystąpienia Macieja Rayzachera, który opisał pogrzeb Jana
Piwnika „Ponurego”. Po mszy świętej nastąpiło nadanie Policyjnej Odznaki „Ponury” zasłużonym policjantom, którzy wykazali
się nieprzeciętną odwagą, brali czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działali ze szczególnym poświęceniem.
W tym roku odznaczono trzech funkcjonariuszy. Jednym z nich był Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach nadkom. Grzegorz Chuchmała. Dzięki jego inicjatywie wielokrotnie ustalono sprawców najcięższych przestępstw, a osiągnięcia w okresie kierowania wydziałem przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnego
społeczeństwa, a także do wzrostu poszanowania prawa i wzmocnienia wizerunku Policji.
Pośmiertnie odznaczeni zostali funkcjonariusze Policji, podkom. Mariusz Koziarski, bohater który zginął na służbie podczas
akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców oraz płk Arnaud Beltrame francuski policjant, zastrzelony przez napastnika
w Trebes na południu Francji który bohatersko oddał życie, ratując zakładniczkę.
Głównymi organizatorami spotkania na Wykusie byli: Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej
„Ponury” – „Nurt” oraz Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W przedsięwzięcie jak co roku włączyła
się świętokrzyska Policja. Całą uroczystość uświetnił występ orkiestry OSP z Bodzentyna.
W ramach uroczystości w piątek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku odbył się panel historyczny dotyczący
powtórnego pogrzebu „ Ponurego” zorganizowanego w 1988 r. przez środowisko „Ponury” – „Nurt” oraz rodzinę „Ponurego”.
Później wszyscy spotkali się przed Ławeczką „Halnego” w Starachowicach, gdzie śpiewano pieśni patriotyczne.
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