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Krakowskie uroczystości w 74. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza dyrektor Oddziału IPN w
Krakowie mówił o tym, jakie cele przyświecały powstańcom

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego odbyły się 1
sierpnia 2018 r. w Krakowie, w bazylice Mariackiej oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza na
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pl. Matejki. Wcześniej, o godz. 17.00, czyli w godzinę „W”, w całym mieście włączone zostały
syreny alarmowe, a zebrani przed bazyliką Mariacką oddali w milczeniu hołd powstańcom.

– Przed chwilą wsłuchiwaliśmy się w ryk syren, przypominających tamten czas, tamtą
godzinę i tamtą euforię – mówił podczas uroczystej mszy świętej metropolita krakowski abp
Marek Jędraszewski. – Mimo że Polska znajdowała się w szponach zaborców: Związku
Sowieckiego i Niemiec hitlerowskich, to naraz Warszawa – stolica była symbolem wolnej
Polski. (…) Możemy zrozumieć entuzjazm i wzruszenie tylu Polaków, którzy widzieli w tym
niezłomnym mieście biało-czerwone flagi. Czekali, że ten zasiew wolności, ten skrawek
wolnej Polski, naraz się rozszerzy.

Po nabożeństwie zebrani przeszli w pochodzie z bazyliki Mariackiej, ul. Floriańską na pl.
Matejki, przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się uroczystość z udziałem
wojskowej asysty. Przybyłych powitał mjr Ryszard Łada-Brodowski, prezes Okręgu
Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK, a całość poprowadził dr Jerzy Bukowski z
Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

Głos zabrali prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski – współgospodarz uroczystości,
wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, dr hab. Filip
Musiał, który w krótkim wystąpieniu przypomniał tło historyczne powstania warszawskiego.
Wśród osób składających kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza byli m.in. senator
Marek Pęk, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, delegacja Rady Miasta Krakowa
oraz kombatanci.

Na zakończenie krakowskich uroczystości odbyło się okolicznościowe spotkanie w Muzeum
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”.

Organizatorami obchodów byli: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Małopolska,
prezydent Krakowa i Muzeum AK w Krakowie. 1 sierpnia 2018 r. TAURON Arena Kraków,
estakada Lipska-Wielicka oraz kładka o. Bernatka zostały 1 sierpnia 2018 r. podświetlone w
biało-czerwonych barwach.

Teren wobec powstania warszawskiego, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa
2017
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