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„Bohaterowie stanu wojennego”

Polecamy audycje z cyklu „Bohaterowie stanu wojennego”, którą przygotowało Polskie
Radio Kielce we współpracy z pracownikami Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w
Kielcach. Seria składa się z 52 odcinków. Każdy z nich opowiada historie osób czy
środowisk z Kielc i regionu świętokrzyskiego, które już od początku stanu wojennego stały
się celem ataku dla reżimu komunistycznego.

„Bohaterowie tamtego września”

Cykl „Bohaterowie tamtego września” opowiada o żołnierzach z Kielecczyzny, którzy
walczyli w pierwszych dniach II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku. Inspiracją dla serii
dokumentalnej stały się unikalne materiały archiwalne czy wspomnienia. Z tej serii
słuchacze dowiedzą się kim byli uczestnicy wojny obronnej z regionu świętokrzyskiego i
jaką rolę odegrali w walce o Polskę. Audycję przygotowało polskie Radio Kielce pod
patronatem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

„Małe zwycięstwa wielkiej wojny”

Cykl słuchowisk historycznych, które opowiadają o starciach, do których dochodziło na
Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej. Audycje Polskiego Radia Kielce powstały przy
udziale aktorów, rekonstruktorów i pod patronatem Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej w Kielcach.

„Zginęli na nieludzkiej ziemi”

Cykl audycji radiowych przedstawiający poruszające historie Polaków, którzy zginęli na
ziemiach ZSRR w latach 1939-1945. Seria składa się z przeszło czterdziestu
kilkunastominutowych odcinków. Każdy z nich przybliża słuchaczom losy jednego bohatera.
Audycje przygotowało Polskie Radio Kielce we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci
Narodowej w Kielcach.
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„Gdy nauczanie było bohaterstwem”

Audycja prezentuje sylwetki nauczycieli prowadzących tajne nauczanie i miejsca, gdzie
tajne komplety były realizowane. Z programu słuchacz dowiaduje się między innymi o
sytuacji pedagogów tuż przed wybuchem II wojny światowej i w jej trakcie, podejściu
Hitlera do nauczania czy sposobie organizacji tajnych kompletów.

dr Ryszard Śmietanka Kruszelnicki: Strajk o krzyże we Włoszczowie w
1984 roku był odważny

Dr Marzena Grosicka: Stan wojenny w 1981 roku był wprowadzony
bezprawnie

Tomasz Domański: Po akcji "Reinhardt" wiele żydowskich miasteczek
przestało istnieć

Jakub Mularczyk: Mam kontakt z rodzinami żołnierzy walczących na
Westerplatte

Dr Dorota Koczwańska - Kalita: Historia Polski pokazuje, że wolność nie
była nam dana raz na zawsze

Dr Ryszard Śmietanka - Kruszelnicki: Warto debatować o wydarzeniach z
4 lipca 1946 roku w Kielcach

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych. Wiedza o bohaterach stała się
powszechna

Tomasz Domański: Wspominamy Polaków, którzy ratowali Żydów
podczas wojny - audycja w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
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Polaków ratujących Żydów

Dorota Koczwańska-Kalita: Przed nami święta majowe
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