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Dzień Polskiego Państwa Podziemnego w Opolu i
we Wrocławiu – 27 i 29 września 2019
Uroczyste obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego miały
miejsce 27 września 2019 r. we Wrocławiu w Sali Sesyjnej Rady
Miejskiej Wrocławia, a w Opolu w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Szczegóły »

27 września 1939 r., gdy jeszcze walczyła Warszawa, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski.

Wrocław – 27 września

Z okazji 80. rocznicy tego wydarzenia Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wraz z
Okręgiem Dolnośląskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zorganizował w Sali
Sesyjnej rady Miejskiej Wrocławia spotkanie dla kombatantów. Krótkie wprowadzenie
wygłosił Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN we Wrocławiu, po którym wystąpił prof. Robert Klementowski, naczelnik
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, zaznajamiając nas z tematyką
Polskiego Państwa Podziemnego. Kilka słów do zebranych wypowiedział również Dyrektor
Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, a później rozpoczęła się uczta dla ducha –
piękny koncert Moniki Malec.

Kombatanci opuszczali uroczystość bardzo wzruszeni, że się o nich pamięta. O
pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach i bohaterach sprzed dekad mówił także przed
kamerą Telewizja „Trwam” dyrektor Andrzej Drogoń.

Wrocław – 29 września

Kolejnym elementem wrocławskich obchodów 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego była msza św. z ceremoniałem wojskowym w Kościele Garnizonowym pw. św.
Elżbiety w niedzielę 29 września. W pięknym kazaniu usłyszeliśmy o okolicznościach
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, o bohaterach tamtego budzącego grozę czasu,
o ich losach podczas wojny i tragicznych latach powojennych i o testamencie Polski
Walczącej. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie wieńców w kaplicy Polskiego Państwa
Podziemnego. Wśród oddających hołd poległym i zmarłym była również delegacji Oddziału
IPN we Wrocławiu – Wojciech Trębacz i Sylwia Krzyżanowska z Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.

Pamiętajmy o tych, którzy walczyli, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.



Opole – 27 września

Kościół pw. św. Piotra i Pawła, godz. 9:00

uroczysta msza św. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (aula szkoły),
godz. 10:30–12:30 

uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych,

montaż historyczno-literacki w wykonaniu uczniów szkoły,

wykład Andrzeja Koziara (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu,
Delegatura w Opolu) na temat Polskiego Państwa Podziemnego i roli gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w jego strukturach.
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