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IX Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty –
Częstochowa, 15 czerwca 2019
W setną rocznicę utworzenia 7 Dywizji Piechoty 1919 - 2019.
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W sobotę 15 czerwca odbyły się obchody IX Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w dawnym kościele garnizonowym pw. św. Jakuba
Apostoła w intencji żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, po czym przeniosła się przed pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Władysława Biegańskiego. Tam, w obecności
prezydenta Miasta Częstochowy, wójta Gminy Wręczyca Wielka, pocztów sztandarowych
(m.in. z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie i Korpusu Kadetów), przedstawicieli władz wojewódzkich i
samorządowych, przedstawicieli instytucji państwowych, służb mundurowych, organizacji
kombatanckich, stowarzyszeń, szkół, członków rodzin żołnierzy 7 DP i mieszkańców miasta,
miała miejsce ważna część obchodów. Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano
apel pamięci poświęcony wysiłkowi bojowemu dywizji oraz poległym żołnierzom 7 DP we
wrześniu 1939 roku. Nazwiska takich bohaterów jak ppłk dypl. dr Stanisław Wilimowski, mjr
Jan Wrzosek, mjr Józef Pelc czy kpt. Marian Pazelt, podczas oficjalnych uroczystości w
Częstochowie padły po raz pierwszy.

Po zakończeniu uroczystości na placu, obchody przeniosły się do Sali Reprezentacyjnej
Ratusza, gdzie odbyła się część konferencyjna. W pierwszym punkcie programu
przygotowanym przez Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP, wręczono
odznaczenia oraz m.in. przekazano konspiracyjną radiostację AK do zbiorów Muzeum
Częstochowskiego.

W ramach kolejnego punktu programu dokonano prezentacji medali oraz odznak
pamiątkowych wydanych przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, który był
jednym z głównych organizatorów święta. Medale poświęcono 100. rocznicy utworzenia 7
DP i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a odznaki upamiętniają szlak bojowy dywizji
we wrześniu 1939 roku. Pierwsze egzemplarze medali otrzymały osoby zasłużone w
działaniach na rzecz utrwalania pamięci o żołnierzach 7 DP oraz członkowie rodzin
żołnierskich, natomiast odznaki pamiątkowe "7 Dywizja Piechoty 1939" - wszyscy
uczestnicy obchodów.
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Po wykładzie historyka IPN Adama Kurusa nt. „Historia 7 Dywizji Piechoty 1919 – 1939”,
członkowie Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa zaprezentowali
podstawowe uzbrojenie i wyposażenie Wojska Polskiego z września 1939 r.

Bardzo ważnym wydarzeniem towarzyszącym obchodom święta pułkowego było pierwsze
w historii spotkanie członków rodzin żołnierzy 7 DP. Swoją obecnością zaszczyciły je osoby
mające wśród swoich przodków żołnierzy 25 pp, 27 pp, 74 Gpp i 7 pal, w tym m.in. p. Jakub
Wir-Konas, wnuk płk. Alojzego Wir-Konasa, organizatora i jednego z pierwszych dowódców
25 pp, a we wrześniu 1939 roku dowódcy rezerwowej 38 DP walczącej na szlaku bojowym
od Przemyśla aż po Lwów.

Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty obchodzono w okresie międzywojennym w dniu 15
czerwca na pamiątkę zwycięskiej bitwy, jaką pułk stoczył pod Torczynem w czerwcu 1920
roku z bolszewicką 4 Dywizją Kawalerii wchodzącą w skład Armii Konnej Siemiona
Budionnego. Tradycję obchodów wskrzeszono w Częstochowie w 2011 r., kiedy to po raz
pierwszy od 1939 r. zorganizowano uroczystości święta pułkowego.

Honorowym patronatem obchody objął Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Organizatorami wydarzenia byli Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd
Miasta  Częstochowy,  Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy  Konspiracyjnego Wojska
Polskiego i Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa.

Patronat  medialny:  Gazeta Częstochowska,  Magazyn Historyczny „Nad Wartą”,  Polskie
Radio  Katowice,  Radio  Jura,  Radio  Jasna  Góra,  TVP3  Katowice,  Telewizja  Orion  w
Częstochowie.

Fot. Marcin Kurus i Michał Figzał.

 

 

 

 


