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Instytut Pamięci Narodowej oddaje hołd Powstańcom –
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 rozpoczęło się największe powstanie w
okupowanej Europie. Operacja trwająca 63 dni była częścią akcji „Burza”,
wymierzonej w wojska niemieckie i pozwalającej Polakom na wystąpienie wobec
sowietów w roli gospodarzy.

Wydarzenia z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej
CENTRALA i ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE
27 lipca 2022 – dodatek historyczny w „Gazecie Polskiej”
28 lipca – 31 sierpnia 2022 – wystawa „Dni Powstania – Warszawa 1944” w
przestrzeni Centralnego Przystanku Historia (ul. Marszałkowska 21/25)
30-31 lipca 2022 – „Przed godziną »W« – rodzinne spotkanie z historią” na terenie
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie
31 lipca 2022, godz. 18.00 – uroczysta msza św. z udziałem najwyższych władz
Rzeczypospolitej Polskiej w intencji poległych powstańców, ich dowódców oraz
ludności cywilnej Warszawy w 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Msza zostanie odprawiana przy pomniku Powstania Warszawskiego (przed katedrą
polową WP na placu Krasińskich). Po jej zakończeniu, ok. godz. 19.00, odbędzie się

uroczysty Apel Poległych i składanie wieńców
1 sierpnia 2022, godz. 11.30 – udział w wernisażu wystawy „Warszawa – Mariupol
– miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”
1 sierpnia 2022, godz. 17.00 – uroczyste oddanie hołdu powstańcom przed
pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach; godz. 18.30 –
udział w uroczystościach na Cmentarzu Powstańców Warszawy: modlitwa
ekumeniczna przy pomniku Polegli – Niepokonani oraz złożenie kwiatów na
kurhanie, kryjącym prochy ponad 50. tys. mieszkańców stolicy i powstańczego
wojska
1 sierpnia 2022 – premiera internetowa animacji z cyklu „Bohaterowie
Niepodległej” pt.: „Ewa Matuszewska”. Ewa Matuszewska ps. „Mewa” w czasie
powstania była sanitariuszką. 26 września 1944 r. została zamordowana w
piwnicznym punkcie sanitarnym w Al. Niepodległości 117
1 sierpnia 2022 – pokaz ﬁlmu „Zakazane Piosenki” w 8 miejscowościach: BuskoZdrój, Chełmno, Leżajsk, Lębork, Krasnystaw, Opoczno, Sandomierz, Sanok
1 sierpnia 2022, godz. 15.00-18.00 – diorama „Powstanie Warszawskie na Pradze
1944”: pokaz umundurowania i uzbrojenia z okresu powstania, konkurs wiedzy,
prelekcja historyczna i wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Wydarzenie
współorganizowane z Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
1 sierpnia 2022 – wystawa „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę” przed
Willą Jasny Dom w Warszawie
5 sierpnia 2022, godz. 11.00 – prezentacja albumu „Zapomniana historia
powstańczej Warszawy w aktach osobowych archiwum Poczty Polskiej” (wstęp za
zaproszeniami)
5 sierpnia 2022, godz. 12.00 – projekcja ﬁlmu „Listy z barykady” w Centralnym
Przystanku Historia (ul. Marszałkowska 21/25)
5 sierpnia 2022, godz. 18.00 – udział w uroczystościach pod pomnikiem Oﬁar
Rzezi Woli (skwer przy rozwidleniu alei „Solidarności” i u. Leszno) oraz Marszu
Pamięci (w kierunku Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli)
6 sierpnia 2022, godz. 17.00 – udział w IV Marszu Pamięci Śladami Rzezi Woli
(zbiórka przy Szkole Podstawową Specjalnej nr 147, ul. Karolkowa 56)
7 sierpnia 2022, godz. 13.00 – rekonstrukcja walk powstańczych na warszawskiej
Pradze oraz wykład historyczny dr. Dariusza Gałaszewskiego. Wydarzenie
współorganizowane z Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
7 sierpnia 2022, godz. 17.00 – udział w marszu Śladami Rzezi Ochoty (zbiórka przy
Urzędzie Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a)
2 września 2022 – premiera gry mobilnej „Starówka 1944”. W październiku gra
odbędzie się w przestrzeni miejskiej z udziałem Grupy Historycznej „Zgrupowanie

Radosław”
2 października 2022 – pokaz ﬁlmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Wiara
'44” w kinie Muranów. Tego samego dnia w godzinach wieczornych nastąpi
premiera internetowa ﬁlmu na kanale IPNtv
ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU
1-14 sierpnia 2022 – wystawa plenerowa „Pokolenie Baczyńskiego” przed
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
1 sierpnia 2022, godz. 17.00 – uczestnictwo w miejskich obchodach rocznicowych
przy pomniku Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego
DELEGATURA W OLSZTYNIE
31 lipca 2022 – uporządkowałnie grobów powstańców warszawskich,
pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie oraz zapalenie zniczy i
złożenie kwiatów. Uczestnicy Powstania Warszawskiego zmarli w ostatnim
dziesięcioleciu i pochowani na olsztyńskim cmentarzu: Jerzy Antoni Gruszczyński,
Jerzy Stanisław Kochanek, Wiesława Julia Tomkiewicz, Danuta Konstancja
Nachurska oraz Janina Bartnicka-Dembińska
1 sierpnia 2022, godz. 10.00 – otwarcie wystawy „Powstanie Warszawskie 1944.
Bitwa o Polskę” w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a
następnie przegląd notacji powstańczych przeplatanych wspólnym śpiewem pieśni
walczącej Warszawy (wydarzenie współorganizowane ze środowiskami
harcerskimi)
1 sierpnia 2022, godz. 17.00 – udział w miejskich obchodach rocznicowych
ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU
31 lipca 2022 – dyskusja online „Powstańcy warszawscy w obozie Stutthof” z
udziałem dr. Marcina Owsińskiego (Muzeum Stutthof w Sztutowie) i Wirginii
Węglińskiej (Muzeum Marynarki Wojennej)
1 sierpnia 2022 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy dwóch najstarszych
upamiętnieniach Powstania Warszawskiego w Polsce (Pomnik Powstańców
Warszawskich w Słupsku i kapliczka poświęcona Powstańcom Warszawskim w
Dąbrównie)
1 sierpnia 2022 – akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem: „Oni przelali krew
za Polskę, Ty oddaj krew potrzebującym”. Mobilny krwiobus RCKiK w Gdańsku
będzie ustawiony na Targu Węglowym
1 sierpnia 2022 – edukacyjny spacer z harcerzami do grobów powstańców
warszawskich pochowanych na gdańskim Centralnym Cmentarzu „Srebrzysko”,

zapalenie zniczy i krótka prelekcja
1 sierpnia 2022 – działania popularyzatorskie: konkurs na komiks; zajęcia z
malowania toreb ze znakiem Polski Walczącej, kolportaż materiałów
edukacyjnych, rekonstrukcje historyczne, gra miejska „Polowa Poczta
Powstańcza”, pocztówki z biogramami powstańców warszawskich wpisanych do
ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski z terenu
Oddziału IPN w Gdańsku
1 sierpnia 2022, godz. 17.00 – udział w obchodach rocznicowych na placu przy
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Konkurs na komiks „Godzina W” dla uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Gdańsk, 1 sierpnia 2022
DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY
1 sierpnia 2022 – złożenie kwiatów na grobie uczestniczki powstania
warszawskiego Eugenii Mireckiej na Cmentarzu Farnym w Grudziądzu oraz na
upamiętnieniach powstańców warszawskich w Bydgoszczy
1 sierpnia 2022 – bieg koleżeński „Szlakiem Partyzantów AK w Borach
Tucholskich”
20 sierpnia 2022 – marsz „Szlakiem Partyzantów AK w Borach Tucholskich”
ODDZIAŁ W KATOWICACH
1 sierpnia 2022 – uroczystość oznaczenia grobu Romany Zdziarskiej-Rewskiej ps.
„Romka” oraz grobu Zoﬁi Książek-Bregułowej ps. „Żaneta”, „Zośka” –
uczestniczek powstania warszawskiego
ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE
1 sierpnia 2022 – obchody rocznicowe: msza św. w Kościele Mariackim i
uroczystości upamiętniające pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. J. Matejki w
Krakowie. Wydarzenie organizowane we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w
Krakowie oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej
1 sierpnia 2022 – uroczystości rocznicowe pod pomnikiem poległych na skwerze
pamięci im. rtm. Witolda Pileckiegow Jadownikach koło Brzeska
DELEGATURA IPN W KIELCACH
30 lipca 2022 – prezenatacja wystawy „Tadeusz Bór-Komorowski”
30 lipca – 1 sierpnia 2022 – gra miejska „Godzina W” (Action Track)

1 sierpnia 2022 – obchody rocznicowe: godz. 16.00 – msza święta w Kościele
Garnizonowym, godz. 17.00 – uroczystości pod pomnikiem Szarych Szeregów w
Kielcach: apel pamięci, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów
1 sierpnia 2022, Sandomierz – prezenatacja wystawy „Pokolenie Baczyńskiego”
1-16 sierpnia 2022, Busko-Zdrój – prezenatacja wystawy „Powstanie Warszawskie
1944. Bitwa o Polskę” na placu przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury
ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE
1 sierpnia 2022 – uroczystości upamiętniające wybuch powstania warszawskiego
organizowane we współpracy z Prezydentem Miasta Lublina, Marszałkiem
Województwa Lubelskiego i Wojewodą Lubelskim, Zarządem Okręgu Światowego
Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Lubelskim Środowiskiem Żołnierzy 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK oraz Paraﬁą Cywilno-Wojskową: godz. 16.15 – złożenie
kwiatów przed tablicą poświęconą ppłk. Janowi Kucharczakowi (budynek TUiR
Warta S.A.), godz. 17.00 – uroczyste obchody na Placu Litewskim, godz. 18.00 –
msza święta w Kościele Garnizonowym
1 sierpnia 2022, godz.20.00 – koncert plenerowy na pl. Litewskim pt.: „Powstanie
Warszawskie – bitwa o Polskę” w wykonaniu wokalistów z Centrum Inicjatyw
Artystycznych
1 sierpnia 2022 – prezentacja wystawy plenerowej „Powstanie Warszawskie 1944.
Bitwa o Polskę” na ogrodzeniu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
1 sierpnia 2022, godz. 20.30 – iluminacja na fasadzie budynku Poczty Głównej w
Lublinie ,,Powstanie warszawskie 1944. Bitwa o Polskę"
1 sierpnia 2022 – konkurs online ,,Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę"
na platformie Quizizz
DELEGATURA W RADOMIU
1 sierpnia 2022 – prezenatacja wystawy plenerowej „Powstanie Warszawskie
1944. Bitwa o Polskę”
ODDZIAŁ IPN W ŁODZI
lipiec – akcja oznaczania grobów powstańców warszawskich (w tym również
symbolicznych) zlokalizowanych na łódzkich nekropoliach biało-czerwoną szarfą z
napisem „63 dni Powstania Warszawskiego"
1 sierpnia 2022 – uroczystości rocznicowe przy grobie poległej w powstaniu
Barbary Nazdrowicz ps. Wiewiórka (Cmentarz Stary w Łodzi)

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU
29 lipca – 4 sierpnia 2022 – emisja spotu „Razem przed laty – razem dziś. Poznań –
Warszawa wspólna sprawa” na ekranach LCD w pojazdach komunikacji miejskiej
(w 133 tramwajach w Warszawie oraz w 145 tramwajach i autobusach w
Poznaniu) przypominająca o 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz
o licznym udziale Wielkopolan w walkach
1-2 sierpnia 2022 – doﬁnansowanie edukacyjnego Wyjazd Pamięci dla młodzieży z
gminy Niegosławice na uroczystości w Warszawie
1 sierpnia 2022, godz. 15.30 – udział w uroczystosciach rocznicowych: w kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela, uroczystość w godzinie „W” pod Pomnikiem
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz złożenie kwiatów pod tablicą
Armii Krajowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów
1 sierpnia 2022, godz. 19.30 – spektakl „A ponad ziemią z kulami latały brylanty.
Rzecz o Krzysztoﬁe Kamilu Baczyńskim” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Wydarzenie współorganizowane przez poznański oddział IPN w ramach oﬁcjalnych
obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego organizowanych przez
Miasto Poznań
1 sierpnia 2022 – publikacja strony „Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim” na
portalu Biogramy IPN. Lista obejmuje 841 osób, wraz z przydziałem do oddziałów
powstańczych. Sylwetki 5 z nich zostaną przedstawione w spocie prezentowanym
w pojazdach komunikacji miejskiej Poznania i Warszawy. Zostaną także
wydrukowane plakaty, zawierające zdjęcie i krótki biogram poszczególnych
powstańców
1 sierpnia 2022 – zapalenie zniczy na grobach powstańców warszawskich
spoczywających na poznańskich cmentarzach, w tym na wyremontowanym
staraniem OBUWiM grobie Ewy Lewickiej, weteranki powstania warszawskiego
1 sierpnia 2022 – przekazanie podopiecznym Środowiskowego Domu
Samopomocy „Na Skarpie” opieki nad grobem Władysława Bindulskiego –
weterana AK. Dzięki temu, mogiła niemająca już dysponenta zyskuje opiekunów,
którzy kilka razy w roku będą ją porządkować, palić na niej znicze i składać kwiaty
ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE
1 sierpnia 2022 – współorganizacja uroczystości przed Pomnikiem Pamięci
Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów” oraz działania związane z
obchodami rocznicowymi: godz. 19.00 – msza w intencji uczestników i oﬁar
powstania warszawskiego w kościele p. w. Św. Krzyża, wspólne śpiewanie pieśni
powstańczych, warsztaty dla dzieci „Powstanie Warszawskie”

ODDZIAŁ W SZCZECINIE
1 sierpnia 2022 – udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego:
Sianów – uroczystości przy pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę w parku im.
Powstańców Warszawskich. Wydarzenie będzie połączone z rekonstrukcją walk
powstańczych
Gorzów Wielkopolski – uroczystości na Cmentarzu Komunalnym o godz. 17.00
Szczecin – godz. 16.45 – uroczystości na pl. Katedralnym przy Bazylice
Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie przy udziale żołnierzy
14 ZBOT i Powstańców Warszawskich, godz. 17.00 – msza św. w intencji
żołnierzy powstania warszawskiego i cywilnej ludności stolicy, godz. 18.00 –
modlitwa w Kaplicy Armii Krajowej (światełko pamięci i złożenie kwiatów).
Organizatorem obchodów jest Zarząd Okręgu Szczecin Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego
1 sierpnia 2022, godz. 21.00 – rozmowa w Radiu Szczecin „Losy uczestników
Powstania Warszawskiego”. Gościem audycji z cyklu „Fonosfera” będzie dr
Przemysław Benken z OBBH w Szczecinie i kpt. Zbigniew Piasecki „Czekolada”
lipiec-wrzesień – ekspozycja wystawy „Pokolenie Baczyńskiego” na rynku przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach
ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU
1 sierpnia 2022 – współorganizacja uroczystości upamiętniających 78. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku rotmistrza Pileckiego.
Organizatorami wydarzenia są OBUWiM i Światowy Związek Żołnierzy AK
1 sierpnia 2022 – uhonorowanie grobów pochowanych na dolnośląskich
cmentarzach powstańców warszawskich insygnium Ojczyzna Swemu Obrońcy oraz
zapalenie zniczy na grobach już uhonorowanych. Działania w ramach akcji
„Ocalamy”, będącej wspólnym projektem Wojewody Dolnośląskiego i IPN
1 sierpnia 2022, godz. 10.00-16.00 – zajęcia w ramach cyklu edukacyjnego
„Wakacje z IPN” – Powstanie Warszawskie. Bitwa o honor miasta w Przystanku
Historia (ul. Długosza 48). W programie: wykład „Powstanie Warszawskie –
przyczyny wybuchu, przebieg i oceny” oraz „Krzysztof Kamil Baczyński”,
wspomnienia powstańców ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej IPN oraz
projekcja ﬁlmów: „Bitwa o honor miasta” i „Akcja Burza w Obwodzie AK Mielec”
sierpień – referat: „Powstanie Warszawskie – przyczyny wybuchu, przebieg i

oceny” oraz prezentacja ﬁlmu dokumentalnego: „Powstanie Warszawskie 1944” w
ramach cyklu „Spotkania z historią” dla osadzonych w jednostkach
penitencjarnych Dolnego Śląska
DELEGATURA IPN W OPOLU
1 sierpnia 2022, godz. 17.00 – koncert w Sali Kameralnej Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki w Opolu oraz wspólne śpiewanie powstańczych piosenek

Już wkrótce:

Powstanie Warszawskie, tom I. Komiks paragrafowy, red. Jan Madejski,
Sławomir Czuba, Roman Kucharski, Maciej Czaplicki, IPN, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Warszawa 2022, 112 s., ISBN
978-83-8229-540-5
Komiks paragrafowy to coś więcej niż zwykły komiks, w tym komiksie czytelnik

może dokonywać wyborów i dzięki temu wpływać na bieg wydarzeń. Historia, w
jakiej uczestniczy, jest ściśle powiązana z prawdziwymi wydarzeniami z pierwszych
dni Powstania Warszawskiego.

Polecamy też wybrane materiały dotyczące powstania
warszawskiego:
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