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Świętokrzyskie obchody 80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Program wydarzeń
1 września 2019 r. wojewódzkie uroczystości rocznicowe odbyły
się w Skarżysku-Kamiennej. W Kielcach bohaterów Września '39
uczczono m.in. na cmentarzu Wojsk Polskich.
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Pierwszą część uroczystości w Skarżysku-Kamiennej zorganizowano przed budynkiem
urzędu miasta, gdzie stoi pomnik gen. Władysława Sikorskiego. Hołd bohaterom oddały
władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, służby mundurowe i mieszkańcy
miasta. Uroczystości rozpoczęły się historycznymi nagraniami.

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, dr Dorota Koczwańska-Kalita podkreślała, że 80 lat
temu Polska znalazła się w kleszcza dwóch totalitaryzmów. Tragiczny moment wybuchu
wojny poprzedzały dwie ideologie: rasistowska i klasowa. – Naszym zadaniem jest dziś
pokazywać prawdę, która często jest współcześnie relatywizowana. Dlatego IPN
przygotował ponad 200 wydarzeń w całym kraju, które mają pokazać prawdę o II wojnie
światowej – powiedziała dr Koczwańska-Kalita.

W intencji obrońców ojczyzny odprawiona została msza święta w Sanktuarium
Ostrobramskim w Skarżysku, a po niej odczytano Apel Poległych.

W Kielcach uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy murze cmentarza Nowego przy ul. Spokojnej.
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Znajduje się tam tablica upamiętniająca ofiary bombardowania kieleckiego dworca w
pierwszych dniach września. Następnie zmówiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty w
kwaterze Ofiar Września 1939 roku na cmentarzu Wojsk Polskich przy ul. Ściegiennego.

Dr Tomasz Domański z Delegatury IPN w Kielcach wygłosił prelekcję pt. „Ziemie polskie
pod okupacją niemiecką”. – Niemcy wymordowali prawie wszystkich polskich Żydów i
ponad dwa miliony Polaków, w tym znaczną część polskiej inteligencji. Polska utraciła Kresy
Wschodnie, gdzie Polacy żyli od wieków i została wepchnięta pod jarzmo komunizmu. Przez
całą wojnę Niemcy wyzyskiwali kraj gospodarczo. To około trzech milionów polskich
robotników przymusowych oraz miliony ton żywności, wywożone z Polski w ramach tzw.
kontyngentów. Ponadto szacuje się, że w naszym regionie zamordowano około 150 tysięcy
Polaków, w tym 100 tysięcy mieszkańców wsi oraz około 300-350 tysięcy Żydów, co daje
niewyobrażalne straty osobowe – wyliczał dr Domański.

Na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy pamięci 80 żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach. Grupa ta
stanowiła trzon obrońców składnicy tranzytowej na Westerplatte.

  Wydarzenia w woj. świętokrzyskim z udziałem pracowników IPN  

► 1 września 2019 r., godz. 17.00, Raków (pow. kielecki), pl. Wolności.
Uroczystości upamiętniające 80. rocznice wybuchu II wojny światowej. W wydarzeniu
weźmie udział Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach. W programie: polowa msza
święta, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu chóru Chorał oraz zespołu Rakowskie
Fijołecki.

► 5 września 2019 r., Chęciny, Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami”, ul.
Armii Krajowej 18A. Wykład Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach
pt. „Wojna obronna 1939 r. na Kielecczyźnie” podczas konferencji poświęconej 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Konferencji towarzyszyć będzie pokaz grup rekonstrukcyjnych.
Wojska polskie przedstawi Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty
Legionów, a stronę niemiecką Grupa Rekonstrukcyjna Flak Abteilung z Buska-Zdroju.
Organizatorem wydarzenia jest Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, a partnerami
wydarzenia są Miasto i Gmina Chęciny oraz Delegatura IPN w Kielcach.

Program

10.00 – przywitanie gości, przemówienie prezesa LGD Marcin Dziewięckiego i
burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego

10.30-11.15 – prelekcja Marka Jończyka z Delegatury IPN w Kielcach na temat
wojny obronnej w 1939 r. na Kielecczyźnie

11.15-12.00 – prelekcja prof. Adama Massalskiego o konsekwencjach września
1939 r. (okupacja niemiecka oraz tajne nauczanie i zagłada Żydów chęcińskich).



12.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

► 6 września 2019 r. godz. 10.00, Zakład Karny w Pińczowie. Prelekcja Marka
Jończyka z Delegatury IPN w Kielcach pt. „Wojna obronna Polski w 1939 r.” oraz pokaz
filmu „17 września 1939” w reż. Dariusza Walusiaka. Spotkanie jest częścią programu
resocjalizacji więźniów.

► 8 września 2019, Szczaworyż. 80. rocznica bitwy pod Broniną. Podczas uroczystości,
upamiętniających jedną z największych bitew II wojny światowej na ziemi kieleckiej, dr
Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach wygłosi referat. W 1939 r. 22. Dywizja Piechoty
Górskiej Armii „Kraków” stoczyła kilkunastogodzinny krwawy bój z Oddziałem Wydzielonym
niemieckiego VII Korpusu. Polacy ponieśli duże straty, poległo ponad 200 żołnierzy, a
ponad tysiąc dostało się do niewoli.

Program uroczystości

11.00 – msza święta na cmentarzu parafialnym w Szczaworyżu

12.00 – oficjalna część uroczystości ( przemówienia, Apel Pamięci, salwa
honorowa, składanie wieńców)

13.00 – zakończenie uroczystości
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► 8 września 2019 r., Kajetanów. Obchody upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej i bitwy pod Kajetanowem, w których weźmie udział Marek Jończyk z
Delegatury IPN w Kielcach.

Program

11.30 – zbiórka pocztów sztandarowych, plac kościelnych w Wiśniówce

12.00 – msza święta w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce, w
intencji żołnierzy WP poległych za ojczyznę oraz ofiar II wojny światowej

13.00 – uroczysty przemarsz do Kajetanowa pod pomnik bitwy pod Kajetanowem,
stoczonej przez żołnierzy Grupy WP „Kielce”, pod dowództwem płk. Kazimierza
Glabisza i ppłk. Bronisława Kowalczewskiego, 5-7 września 1939 r.

13.15 – uroczystości w Kajetanowie: przywitanie gości przez wójta gminy
Zagnańsk Wojciecha Ślefarskiego, rys historyczny bitwy pod Kajetanowem oraz
wojny obronnej Polski 1939 r. – Marek Jończyk z Delegatura IPN w Kielcach,
przemówienia, Apel Poległych, salwa honorowa, składanie kwiatów

Organizatorami uroczystości są Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Kajetanowie, Urząd Gminy w Zagnańsku, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w
Wiśniówce we współpracy z Delegaturą IPN w Kielcach.

► 17 września 2019 r., godz. 10.00, Pińczów, Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna im. Jana Olrycha Szanieckiego, ul. Nowy Świat 3. Wykład i pokaz
multimedialny Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach pt.
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„Agresja dwóch totalitaryzmów na Polskę we wrześniu 1939 r.”. Spotkanie odbędzie się w
ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i jest adresowane do uczniów
pińczowskich szkół.
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