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Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
i bitwy od Mokrą – 1 września 2019
Bitwa pod Mokrą stoczona 1 września 1939 r. stanowiła jedną z
najbardziej chwalebnych kart polskiego oręża podczas Wojny
Obronnej 1939 r.

Bitwa pod Mokrą stoczona 1 września 1939 r. stanowiła jedną z najbardziej chwalebnych
kart polskiego oręża podczas Wojny Obronnej 1939 r. Na pozycje Wołyńskiej Brygady
Kawalerii dowodzonej przez płk. dypl. Juliana Pobóg-Filipowicza wspartej niewielkimi siłami
30. DP oraz pociągów pancernych „Śmiały” i „Piłsudczyk” nacierały od porannych godzin 1
września przeważające siły niemieckie, których trzon stanowiła 4. Dywizja Pancerna
dowodzona przez gen. Georga Hansa Reinhardta. Kilkakrotne niemieckie ataki wsparte
bronią pancerną oraz lotnictwem szturmowym (Ju-87 „Stuka”), były odpierane przez
oddziały polskie. W nocy z 1 na 2 września jednostki WBK wycofały się na nowe pozycje
obronne.

Podczas walk po obu stronach zginęło kilkuset żołnierzy. Polacy zadali najeźdźcom dotkliwe
ciężkie straty, które wyniosły kilkuset zabitych i rannych oraz ponad 100 czołgów i
pojazdów opancerzonych.

W uroczystych obchodach 80. rocznicy bitwy pod Mokrą uczestniczyli pracownicy Oddziału
IPN we Wrocławiu i Delegatury w Opolu – dr Tomasz Gałwiaczek i dr Stanisław A.
Bogaczewicz, Andrzej Koziar oraz Grzegorz Maślanka. W ramach kontynuowanej
współpracy z Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą zorganizowano
stoisko promujące publikacje IPN poświęcone tematyce II wojny światowej oraz
zaprezentowano wydaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu kartę
okolicznościową stanowiącą reprodukcję obrazu Edwarda Mesjasza nawiązującego do
jednego z epizodów bitwy.

Delegacja  pracowników IPN z Wrocławia i z Opola, towarzysząc prof. dr. hab.
Włodzimierzowi Sulei – dyrektorowi Biura Badań Historycznych IPN, który odczytał
przygotowane na okoliczność rocznicy bitwy pismo marszałka senatu RP Stanisława
Karczewskiego, złożyła również okolicznościowy wieniec pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy
pod Mokrą. 
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