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Rzeszowskie obchody 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego – Rzeszów, 1 sierpnia
2019
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1 sierpnia 2019 r. na dodz. 17.00 żołnierze Armii Krajowej wraz z księdzem
Duszpasterzem Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, prezydent Miasta Rzeszowa,
dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady
Obrony Terytorialnej i dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
zaprasili mieszkańców Rzeszowa i regionu na uroczyste obchody 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
 

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00. Było największą akcją
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zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, zorganizowaną przez Armię Krajową
w ramach akcji „Burza”. Powstanie trwało 63 dni, zakończyło się klęską. Zginęło ok. 18 tys.
powstańców, Niemcy wymordowali ok. 180 tys. ludności cywilnej.

W czwartek 1 sierpnia 201 9 r. Rzeszów oddał cześć poległym w 75. rocznicę tych
tragicznych wydarzeń. O godzinie „W” zawyły syreny i miasto zatrzymało się w zadumie. Pod
Pomnikiem Pamięci Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy Placu Armii Krajowej odbył
się uroczysty Apel Poległych, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. O godz.
18.00 odprawiona została msza święta w kościele Świętego  Krzyża, w intencji poległych i
pomordowanych powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Warszawy. 

Program obchodów:
- godz. 16.30- wystawienie posterunków honorowych
- godz. 17.00- uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
Podokręgu Rzeszów
- syrena alarmowa
- podniesienie Flagi Państwowej na maszt
- odegranie Hymnu Państwowego
- przemówienia
- Apel Poległych
- składanie wieńców i wiązanek kwiatów *
- odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
- godz. 18:00 Msza Święta w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie w intencji poległych i
pomordowanych powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Warszawy.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator
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