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Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
– Stargard 1 września 2022
O godz. 4.45 na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w
Stargardzie, z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego
Zbigniewa Boguckiego, Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie dr.
Pawła Skubisza oraz Prezydenta Miasta Stargard Rafała Zająca
rozpoczęły się wojewódzkie obchody 83. rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
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W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w
Stargardzie, oddaliśmy hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny z 1939 r., którzy jako pierwsi
stanęli do walki przeciwko niemieckiemu agresorowi.
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Dziś stając tutaj na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie
oddajemy hołd wyjątkowym polskim bohaterom września i października 1939 r.,
jeńcom wojennych obozów Wermachtu z lat 1939-1945 –  mówił dr Paweł Skubisz
dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN, współorganizatora uroczystości w Stargardzie
(poniżej relacja filmowa).

 

 

.

Na cmentarzu w Stargardzie znajduje się 61 grobów polskich żołnierzy, którzy we wrześniu
1939 r. stanęli do walki przeciw siłom niemieckim, a następnie trafili do niewoli (Dulag L i
Stalag II D Stargard Oflag II C Woldenberg). 26 września 1939 r. na tym cmentarzu
pochowano dwóch pierwszych polskich jeńców.

Podczas uroczystości, jak co roku, zapłonęły znicze będące wyrazem pamięci o Bohaterach
Września '39. 

https://www.facebook.com/IPN.Szczecin/videos/439570118133573


 

Wśród pochowanych na stargardzkiej nekropoli wojennej znajduje się wyjątkowy żołnierz –
Bogusław Łubieński – powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-sowieckiej lat
1919-1921, ziemianin z Wielkopolski, działacz samorządowy, entuzjasta rozwoju polskiego
rolnictwa, i poseł IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnik walk z 1939 r. z
Niemcami, żołnierz Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka
Kleberga. 

 



Podczas uroczystości obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych,
służb mundurowych, instytucji państwowych, harcerze oraz mieszkańcy Stargardu.

Po uroczystościach złożone zostały kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Janowi
Wojtowiczowi, westerplatczykowi, więźniowi niemieckiego obozu koncentracyjnego Bergen-
Belsen. Tablica została ufundowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w
Szczecinie w 2021 r.

 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie na obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny
światowej rozstawił w pobliżu Bramy Pyrzyckiej (ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i
Ryszarda Kaczorowskiego) wystawę plenerową „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i
sowieckiej agresji” przygotowaną przez IPN oddział w Krakowie.

 

 


