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Kieleckie obchody 75. rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego
Historyczne mundury, pojazdy, sprzęt i broń, a w tle muzyka
powstańcza. 1 sierpnia 2019 r., w 75. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego, na ulicy Sienkiewicza w Kielcach
przeprowadzono rekonstrukcję historyczną pod hasłem „Gloria
Victis – Godni Pamięci”.
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Wydarzenie zorganizowały Delegatura IPN w Kielcach i Kielecki Ochotniczy Szwadron
Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. W ramach inscenizacji przygotowane zostały
dwie barykady powstańcze, przy których rekonstruktorzy wcielili się w powstańców
warszawskich i żołnierzy niemieckich. Kielczanie mogli wziąć udział w żywej lekcji historii,
obserwując przebieg walk z 1 sierpnia 1944 r.

Leszek Bukowski, historyk z Delegatury IPN w Kielcach podkreślił, że rekonstrukcje to jeden
ze sposobów przywracania pamięci o ważnych wydarzeniach z naszej historii. – Sensem
dzisiejszego wydarzenia jest to, abyśmy budowali swoją świadomość, a świadomość
możemy budować tylko przez wiedzę. Chcemy też pokazać jak wyglądała rzeczywistość
tych czasów, mundury, broń czy pojazdy. Grupy rekonstrukcyjne w ostatnim czasie stały
się bardzo popularne, właśnie przez to, że przekazują tę wiedzę w sposób namacalny –
powiedział.

Pod Pomnikiem Harcerzy Poległych za Ojczyznę na Skwerze Szarych Szeregów odbyły się
główne kieleckie uroczystości. Po odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi na
maszt wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr
Dorota Koczwańska-Kalita powiedziała, że mimo sporów wokół powstania nie ma
wątpliwości, że ten zryw był potrzebny.

– Powstanie warszawskie dawało nam moralne prawo, aby mówić o wolności. Jest jedną z
najpiękniejszych i najtragiczniejszych kart naszej historii okresu drugiej wojny światowej.
Wprawdzie powstanie skończyło się klęską, ale dało nam wiarę, że wolność jest możliwa.
Rzucono na szalę coś bardzo ważnego. Tą wartością była niepodległość. Choć w latach 40.
to się nie udało, to sukcesem ta niezawisłość zaowocowała w latach 80. To właśnie pamięć
o powstaniu warszawskim dała nam siłę – podkreśliła naczelnik Delegatury IPN w Kielcach.

Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową, a delegacje
władz miasta i województwa, a także kombatantów złożyły przed pomnikiem wiązanki
kwiatów.
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