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Kielce uczciły 78. rocznicę godziny „W”
1 sierpnia 2022 r. w Kielcach uczciliśmy 78. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta
w kościele Garnizonowym przy ul. Chęcińskiej w intencji
poległych w walce o stolicę. Następnie zebrani przeszli przed
pomnik Szarych Szeregów na Skwerze Harcerskim.

Spotkanie przy pomniku na skwerze w centrum Kielc rozpoczęło się symbolicznie o godz.
17, czyli w godzinę „W”, w którą 78 lat temu rozpoczęło się powstanie. Odczytany został
apel pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze. Delegaturę IPN w Kielcach reprezentowała
naczelnik dr Dorota Koczwańska-Kalita.
– Chodzi o zadumę, chodzi o reﬂeksję, chodzi o pamięć. To była bitwa o Polskę. Dziś
pamiętamy o tym pokoleniu, które 78 lat temu stanęło do walki o wolność i niepodległość.
Ich celem było poskromienie Niemców, zrzucenie jarzma niemieckiego, ale też ocalenie
kraju przed sowieckim zniewoleniem. Uroczystość upamiętniająca wybuch powstania
prowokuje też do zadawania pytań o Polskę, o nasz stosunek do dziedzictwa historycznego
i szacunek do pokolenia, które podjęło decyzję w imię wolności i wartości najcenniejszych.
Jako naród powinniśmy to uszanować – powiedziała dr Koczwańska-Kalita.
Organizatorem uroczystości była Delegatura IPN w Kielcach, partnerami: Centrum
Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony
Terytorialnej, Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Kielce.
Wydarzeniem, które towarzyszyło kieleckim obchodom była gra miejska „Godzina W”, z
wykorzystaniem aplikacji ActionTrack. Tematem przewodnim interaktywnego spaceru były
losy powstania warszawskiego. W ten sposób kielczanie mogli lepiej poznać i zrozumieć
przyczyny wybuchu powstania oraz upamiętnić jego bohaterów. Podczas uroczystości
przed pomnikiem Szarych Szeregów odbyło się rozstrzygnięcie gry i wręczenie nagród.
Najlepsi okazali się: Michał Brzoza, Michał Wasilewski i Agnieszka Martyka. Organizatorem
gry była Delegatura IPN w Kielcach, a honorowy patronat objęli: wojewoda świętokrzyski
Zbigniew Koniusz i prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wystawy w Kielcach i regionie
Od 30 lipca 2022 r. na skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach dostępna jest
wystawa „Tadeusz Bór-Komorowski”, którą przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN we Wrocławiu.
Komorowski walczył w kampanii polskiej 1939 r., następnie przeszedł do konspiracji. W
1943 r. objął dowództwo Armii Krajowej, a w kolejnym roku, jako generał „Bór”, de facto
podjął decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. Należy bez wątpienia do
najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku.
Wystawa „Tadeusz Bór-Komorowski” prezentuje najważniejsze wątki biograﬁi generała.
Oprócz jego działalności podczas II wojny światowej oświetla także mniej znane wydarzenia
i postaci z jego życia. Plansze zostały poświęcone m.in. okresowi młodości, karierze
sportowej, sprawom rodzinnym i losom Komorowskiego na emigracji.
Od 1 sierpnia 2022 r. wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji IPN pt. „Pokolenie

Baczyńskiego” jest dostępna w Sandomierzu. Ekspozycja symbolicznie upamiętnia
znanych i mniej znanych bohaterów pierwszego pokolenia wychowanego w niepodległej
Polsce. Jego członkowie wyrastali w duchu służby bliźnim i ojczyźnie, kształcąc się z
nadzieją na pracę dla rozwoju kraju. Zamiast tego u progu dorosłości stanęli wobec
kataklizmu II wojny światowej, który obrócił w gruzy ich świat i marzenia. Stali się wówczas
trzonem Polski Walczącej, dając dowody bezprzykładnego bohaterstwa na barykadach
powstania warszawskiego czy też w długotrwałej powojennej partyzantce.
Również 1 sierpnia 2022 r. wystawa pt. „Wojsko Polskie i jego tradycje”, przygotowana
przez wrocławski oddział IPN, stanęła w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.
Pokazano na niej organizację, skład i wyposażenie Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
Przedstawiono również wizerunki najważniejszych dowódców WP w kampanii polskiej 1939
r.
Do 16 sierpnia na placu przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury można
oglądać wystawę stworzona przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie pt.
„Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”. Przedstawia ona podstawowe informacje o
powstańczym zrywie w stolicy w sierpniu i wrześniu 1944 r. Jest pierwszą – w całości
kolorową – wystawą o powstaniu warszawskim, dzięki kunsztownemu procesowi koloryzacji
czarno-białych zdjęć, czego dokonał Mikołaj Kaczmarek.

