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Odsłonięcie tablicy poświęconej Armii Ochotniczej
1920 r. oraz otwarcie plenerowej wystawy IPN w
Kielcach
W piątek 14 sierpnia 2020 r. na kieleckim rynku odbyło się
otwarcie plenerowej wystawy IPN „Bij Bolszewika”. Polacy
wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 r. Ekspozycja prezentuje
wkład społeczeństwa polskiego w zwycięstwo nad
bolszewikami, jego mobilizację w obliczu zagrożenia ze strony
rosyjskich komunistów i różne formy wsparcia udzielane
walczącym na wschodzie oddziałom.
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W tematykę wystawy wprowadził zebranych gości dr Michał Zawisza z Referatu Edukacji
Historycznej IPN w Kielcach.

Następnie uczestnicy przeszli pod budynek główny Urzędu Miasta Kielce.  W miejscu gdzie
w roku 1920 działał punkt werbunkowy Armii Ochotniczej odbyło się uroczyste odsłonięcie
tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera 1920 r.

W uroczystości wzięli udział: naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-
Kalita, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, dr
Maciej Korkuć oraz Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

»Sto lat temu miała miejsce bitwa, która była jedną z najbardziej znaczących bitew w
historii Europy XX wieku. Bitwa była jedną z najważniejszych 18 bitew w historii świata jest
najmniej znana. Przecież to ta bitwa zadecydowała o tym, że Polska dalej była na mapie
Europy. Przecież to ta bitwa sprawiła, że zagrożenie bolszewizmem, które szło ze wschodu
zostało zahamowane. Możemy powiedzieć, że była to wojna światów. Wojna cywilizacji
śmierci, którą niósł ze sobą bolszewizm bez norm i zasad. Bolszewizm, który stosował
terror jako plan na zwycięstwo. Starł się z cywilizacją łacińską, chrześcijańską. Polska
właściwie walczyła osamotniona, choć kilka państw pomogło - m.in. Węgry, Rumunia,
Francja. O tej bitwie nie można było mówić po 1939 roku. Kiedy odzyskaliśmy
niepodległość w 1989 roku, choć można już było mówić, nie nadano jej takiego znaczenia
jak możemy to zrobić dziś. Rok 1920, ten który z dumą podkreślamy i świętujemy był
rokiem bardzo trudnym. Polska była właściwie na skraju klęski. To, co działo się między
społeczeństwem, które 123 latach odzyskało niepodległość i w wielu wypadkach nie
rozumiało wielu kwestii.« – powiedziała naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota
Koczwańska-Kalita.

Po odsłonięciu tablicy, jej poświęcenia dokonał ks. Stanisław Strycharczyk, kapelan
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Na
zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce przed nową tablicą na ścianie budynku
Urzędu Miasta.


