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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” – 1 marca 2021
W programie IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy
uroczystości, upamiętnienia, wystawa, dyskusje online, koncert
i wiele innych.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku od lat organizuje obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których stałym elementem jest uroczysty apel pamięci.
W związku z sytuacją pandemiczną organizacja takiej uroczystości jest obecnie niemożliwa.

Chcąc oddać hołd bohaterom powojennego podziemia niepodległościowego organizujemy
kameralną uroczystość, która odbędzie się 1 marca bez publiczności, z zachowaniem
wszelkich wymogów sanitarnych.

Wraz ze skromną asystą wojskową złożone zostaną kwiaty przy grobach Danuty
Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdańsku. Następnie przejdziemy pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, u zbiegu
ul. 3 Maja oraz ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy: wojewodę pomorskiego, prezesa Pomorskiego
Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezydent Miasta Gdańska,
dowódcę Garnizonu Gdańsk, dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
w Gdańsku oraz dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

Poniżej prezentujemy dokładny program obchodów IPN Gdańsk Delegatura IPN w
Bydgoszczy.  

IPN GDAŃSK

Od 22 lutego do 3 marca (lub do wyczerpania zapasów) dystrybucja w siedzibie
IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 216) bezpłatnych materiałów edukacyjnych i
promocyjnych związanych z Żołnierzami Niezłomnymi; 
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Zapraszamy od 26 lutego do 7 marca do udziału w grze miejskiej przy pomocy
aplikacji Action Track. Wciel się w rolę detektywa oraz badacza historii i poznaj
historię niezłomnej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK Danuty Siedzikówny. Ta
młoda dziewczyna oddała życie za wolną Polskę. Kiedy ginęła z rąk
komunistycznych oprawców, nie miała jeszcze osiemnastu lat. Odnajdź miejsca
związane z bohaterką, zobacz jak wyglądały ostatnie dni  życia tej wspaniałej
dziewczyny. Grę przygotował Artur Chomicz;

Przygotowaliśmy quiz historyczny z wykorzystaniem programu Kahoot. Sprawdź
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swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych. Gra będzie aktywna od 26 lutego do
7 marca. Prosimy, by jeden uczestnik brał udział w quizie tylko jeden raz. Quiz
przygotowała dr Barbara Męczykowska;

Od 26 lutego do 15 marca przed siedzibą IPN Gdańsk prezentacja wystawy
elementarnej „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”;

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 1 marca o godz. 10.00 z inicjatywy
Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk odbędzie się
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej młodzieżowej antykomunistycznej
organizacji Krajowy Ośrodek „Kraj”;

W auli im. Jana Pawła II przy Gdańskim Seminarium Duchownym 1 marca od 17.00
do 21.00 odbędzie się spotkanie pt. „Jaki znak Twój?” podzielone na trzy panele
dyskusyjne oraz koncert. Całe wydarzenie będzie transmitowane;
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1 marca delegacja IPN Gdańsk złoży kwiaty pod pomnikiem „Inki” na gdańskiej
Oruni oraz przed monumentem rotmistrza Pileckiego przed Muzeum II Wojny
Światowej;  

1 marca na stronie internetowej IPN Gdańsk przedstawiona zostanie tablica
pamiątkowa bohaterki Danuty Siedzikówny przygotowana przez OBUWiM IPN
Gdańsk, która zostanie uroczyście odsłonięta w rocznicę urodzin „Inki” 3 września
2021 r. na budynku dworca w Lipowej Tucholskiej;

1 marca w Gdańsku i Bydgoszczy popularyzacja sylwetki por. Leszka Białego,
pierwszego zamordowanego Żołnierza Wyklętego w Bydgoszczy poprzez
rozdawanie broszury poświęconej bohaterowi w siedzibach IPN Gdańsk Delegatura
IPN w Bydgoszczy;

6 marca w Londynie odbędzie się kolejna edycja Przystanku Historia IPN w
Londynie poświęcona Żołnierzom Wyklętym – formuła online. W programie
prelekcje dla uczniów polskich szkół sobotnich oraz prezentacje etiud filmowych
poświęconych Żołnierzom Niezłomnym;

Wydarzenia towarzyszące:

„Wilczy ślad. Piosenki Niezłomnych”. Spektakl muzyczny w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym 27 lutego o godz. 18.00 w Radiu Gdańsk. W związku z trwającym
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stanem zagrożenia epidemicznego koncert odbędzie się bez udziału publiczności.
Transmisję online będzie można wysłuchać na antenie Radia Gdańsk i zobaczyć na
stronie internetowej i Facebooku Radia Gdańsk, a także w IPN tv oraz telewizji
wPolsce.pl. Partnerami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej i Totalizator
Sportowy - właściciel marki Lotto. Patronat medialny: wPolsce.pl;

28 lutego o godz. 12.00 w Waplewie Wielkim Msza św. w kościele św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Po Eucharystii złożenie hołdu, modlitwa, znicze
pamięci, wspólne pieśni patriotyczne przy pomniku „Inki” w Tulicach (pod
patronatem IPN Gdańsk);

Dyskusyjny Klub Filmu i Książki Historycznej przy współpracy z Żuławskim
Ośrodkiem Kultury i Sportu pragnie upamiętnić Żołnierzy Wyklętych i zaprasza na
wykład dr. Daniela Czerwińskiego pt. „Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu”, który
zostanie wyemitowany o godzinie 10.00 w dniu 1 marca;  

3 marca godz. 9.00. rajd spod kościoła św. Królowej Jadwigi w Czerninie do „Głazu
Pamięci” w Sztumie (pod patronatem IPN Gdańsk);

Konkurs historyczno-plastyczny Żołnierze Wyklęci „Zachowałam się jak trzeba”;
konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. kpt.
ż.w. K.O. Borchardta w Rumii, Oddział IPN w Gdańsku jest partnerem konkursu.

Polecamy również wydarzenia organizowane przez Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, realizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
To m.in. wydarzenie muzyczne pt. „Piosenki z partyzanckiego notesu „Leszka” i
„Lufy” (27 lutego br., godz. 17:00) oraz „Grypsy z celi śmierci” - koncert słowno-
muzyczny poświęcony pamięci płk. Łukasza Cieplińskiego (1 marca br., godz.
18:00). Dokładne informacje na temat inicjatyw MIIWŚ można znaleźć tutaj.
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DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy „Serce dla Inki” 28 lutego o godz.
13.15 podczas Mszy św. w kościele pw. św. Marka w Bydgoszczy (ul. Salezjańska
1). Wydarzeniu będzie towarzyszyć prezentacja wystawy OBEN IPN Gdańsk
„Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka”
1928–1946”;

Marzec br. Realizacja Kwatery Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu na ul. Kcyńskiej
w Bydgoszczy, uroczystości pogrzebowe trzech żołnierzy podziemia
niepodległościowego rozstrzelanych 27 listopada 1946 r.: Ludwika Augustyniaka
ps. „Cygan”, „Gustek”, Floriana Dutkiewicza ps. „Wiktor” i Tadeusza Ośkę vel
Wojciecha Kossowskiego ps. „Sęp”, są planowane na kwaterze na dzień 27
września 2021 r.;

Akcja informacyjno-medialna dotycząca płk Łukasza Cieplińskiego (wysyłka
broszur dla szkół w Bydgoszczy, rozprowadzenie przez harcerzy broszury pośród
 mieszkańców Bydgoszczy zamieszkujących wokół skweru Łukasza Cieplińskiego),
prezentacja nt. płk Łukasza Cieplińskiego;

 Prelekcja dr Alicji Paczoskiej-Hauke pt. Eugeniusz Torski ps. „Tur” – żołnierz AK
Okręgu Rzeszów (1942-1944), członek Brygady Wywiadowczej zrzeszenia WiN (I-X
1946), prelekcja odbędzie się 1 marca o godz. 15.45 w kościele oo jezuitów przy pl.
Kościeleckich w Bydgoszczy;

Konkurs on-line o Żołnierzach Wyklętych;

Pakiet edukacyjny dla nauczycieli o Żołnierzach Wyklętych;

Prezentacje wystawy elementarnej „Żołnierze Wyklęci. Podziemie
niepodległościowe 1944–1963” przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy;

Prezentacja wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje
młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956” w Nakle;

Prezentacje wystawy „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek
polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” w Areszcie Śledczym w
Bydgoszczy.

 

Konferencja prasowa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Bydgoszczy

dot. wydarzeń Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
z udziałem naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyty Cisewskiej
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Wydarzenia towarzyszące:

Odsłonięcie tablicy poświęconej Łukaszowi Cieplińskiemu na terenie dawnych
koszar 62 Pułku Piechoty (gdzie w latach 1936-1939 służył podporucznik
Ciepliński).
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