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Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Program uroczystości i wydarzeń na
terenie Podkarpacia
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem
przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Program uroczystości i wydarzeń
na terenie Podkarpacia.
PRZEMYŚL
- 30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 otwarcie
wystawy „Utracone Dzieciństwo” na Placu
Niepodległości w Przemyślu - IPN Oddział w
Rzeszowie
- 1 września 2019 r. - rozpoczęcie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
- godz. 04.45 na Cmentarzu Wojskowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza
- godz. 10.00 - uroczysta Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej w
Bazylice Archidiecezjalnej
- godz. 11.10 – przemarsz ulicami miasta pod budynek Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskie j- odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy 22 Dywizji Piechoty Górskiej
- 14 września 2019 r. impreza towarzysząca: sala Zamku Kazimierzowskiego koncert „W
Hołdzie Wolności” najpiękniejsze piosenki patriotyczne i wolnościowe w niezwykłych
aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego ( organizator: IPN Oddział w Rzeszowie, PCEN ZAMEK)
RZESZÓW
- 1 września 2019 r. godz. 12.30 msza święta w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, ul.
Reformacka 5
- godz. 13.15 uroczysty Apel przy kościele: hymn państwowy, okolicznosciowe wystąpienia,
Apel Pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, odegranie „Pieśni
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”

WARZYCE
- 1 września 2019 r. godz. 15.30 na Cmentarzu Oﬁar Terroru Hitlerowskiego odprawiona

zostanie uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i oﬁar II wojny światowej
NIEBYLEC
- 1 września 2019 r. godz. 04.45 zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą uczcić
bohaterskich Obrońców Ojczyzny, walczących i ginących na wszystkich frontach II wojny
światowej aby w ramach akcji IPN Oddział w Rzeszowie „Zapal znicz bohaterowi" przybyli 1
września br. do Niebylca. Zbiórka na rynku o godz. 04.30. Następnie przejdziemy na
miejscowy cmentarz gdzie na grobie Jana Ziomka - obrońcy Westerplatte - punktualnie o
godzinie 04.45 zapalimy symboliczne znicze. To godzina otwarcia ognia przez niemiecki
pancernik Schleswig-Holstein - Godzina, w której nasi Bohaterowie na Westerplatte rozpoczęli
walkę z Niemcami... Zapraszam wszystkich serdecznie. Pokażmy, że pamiętamy o naszych
Obrońcach

LEŻAJSK
- 1 września 2019 r. godz. 8.00 rozpoczęcie przemarszu 50-konnego oddziału kawalerii
polskiej oraz oddziału wehrmachtu w 20- minutowym odstępie czasu przez miejscowości
Wierzawice, Giedlarowa, Leżajsk
- godz. 11.00 - uroczysta polowa Msza święta w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku w
intencji poległych obrońców ojczyzny 1939 roku w oprawie muzycznej Orkiestry
Reprezentacji Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 PU im. Króla Jana III
Sobieskiego
- godz. 12.15 – kontynuacja przemarszu przez miejscowości: Przychojec, Stare Miasto,
Kuryłówka, Tarnowiec, Leżajsk
- godz. 16.00 – patriotyczny Piknik Rodzinny: szarża kawalerii na pododdział
zmechanizowany wehrmachtu, pokaz konnej musztry paradnej, pokaz władania białą
bronią, prezentacja stoisk Sejmu RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Dowództwa
Komponentu Wojsk Lądowych – COL, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej
TRYŃCZA
Tryniecki weekend z historią – Wrzesień 1939 – walczymy do końca!,
który odbędzie się w dniach 6-7 września 2019 r. przy zabytkowej strażnicy kolejowej
w Tryńczy.
Program wydarzenia:
6 września (piątek)
16:00 – Złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym rotmistrza Tytusa
Dunina oraz podchorążego Konstantego Ostrowskiego

17:00 – Msza święta polowa w intencji poległych (teren przy strażnicy kolejowej)
17:45 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wrzesień 1939 r. – Walki Polaków
w obronie Ojczyzny” oraz otwarcie wystawy ,,Manierki austro-węgierskie z okresu
Wielkiej Wojny”
z kolekcji Łukasza Józefa Hubacza
18:00 – Prelekcja z udziałem zaproszonych gości na temat II wojny światowej
18:30 – Projekcja ﬁlmów, ognisko, warsztaty kulinarne „Kuchnia Polska w czasach
wojny”
7 września (sobota)
18:00 – Rozpoczęcie, powitanie uczestników rekonstrukcji
18: 10 – Rekonstrukcja wydarzeń historycznych – ,,Wrzesień 1939 r. – walczymy
do końca!”
19:30 – Poczęstunek – wojskowa grochówka dla wszystkich, śpiewanie pieśni
patriotycznych
RZESZÓW
- 21 września 2019 r. godz. 18.00
Koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej„1939 Niezwyciężeni”, który odbędzie się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
w Rzeszowie, u. Witolda 11 a( organizatorzy: Halina Szydełko poseł na Sejm RP i Rada
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej)

