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Dzień Polskiego Państwa Podziemnego –
Bydgoszcz, 27 września 2020
27 września 2020 r. w Bydgoszczy odbyły się uroczystości
upamiętniające 81. rocznicę utworzenia cywilnych i wojskowych
struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
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Obchody rozpoczęły się na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, gdzie delegacja złożyła kwiaty
przy pomniku poświęconym ofiarom reżimu komunistycznego z Kujaw i Pomorza w latach
1945-1956. Kolejnym punktem była Msza Św. w kościele garnizonowym pw. NMP Królowej
Pokoju. Na zakończenie uczestnicy spotkali się przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem
Wojewódzkim, gdzie wysłuchano wystąpień: Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-
pomorskiego, Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, prof.  Mirosława Golona, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w
Gdańsku oraz Włodzimierza Nekandy Trepki, prezesa Światowego Okręgu Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Bydgoszczy.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja dwóch wystaw. Pierwsza z nich została
przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w
Gdańsku. Eksponuje koncepcję zagospodarowania kwatery Żołnierzy Niezłomnych, która
ma powstać na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Znajdują się na niej biogramy:
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st. sierż. Ludwika Augustyniaka, st. sierż. Floriana Dutkiewicza i ppor. Tadeusza Ośki –
żołnierzy, których szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczych prowadzonych
przez IPN w 2018 r. W przyszłym roku, 28 lutego 2021 r. ma odbyć się ich uroczysty,
państwowy pogrzeb. Wewnątrz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódziego
zaprezentowano wystawę „Poland Fights on all Fronts” („Polska walczy na wszystkich
frontach”), która powstała pod koniec II wojny światowej na zlecenie polskiego rządu. Co
istotne, większość plansz prezentuje wkład Polek w walkę przeciwko okupantowi.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: prof. dr hab. Mirosław Golon (dyrektor Oddziału
IPN w Gdańsku), Edyta Cisewska (naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy), dr Alicja
Paczoska-Hauke (OBPiI w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) oraz Regina Dąbkowska
(OBUWiM w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy).


