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Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką – 24 marca 2018
Przedstawiamy program wydarzeń odbywających się na terenie
Oddziału IPN w Gdańsku i Delegatury w Bydgoszczy.

PROGRAM
(na wszystkie wydarzenia wstęp wolny)

GDAŃSK
23 marca 2018 r. (piątek), godz. 11.00

Multikino (al. Zwycięstwa 14)

Pokazy filmów:

Życie za życie, film dok. prod. polskiej (2007), reż. A. Gołębiewski (31 min).

Stella, fabularyzowany dok. prod. polskiej (2015), reż. M. Pawlicki (55 min). 

Pokaz  filmów  będzie  poprzedzony  tematyczną  prelekcją  pt.  „Polscy  Sprawiedliwi”,
wygłoszoną  przez  pracownika  Instytutu  Pamięci  Narodowej.

 

23 marca 2018 r. (piątek), godz. 14.00
Urząd Pocztowy Gdańsk 50 (ul. Długa 23/28)

Otwarcie  wystawy  „Akcja  »Żegota«  Polski  Podziemnej”,  przygotowanej  przez
Instytut Pamięci Narodowej. Oddział IPN w Gdańsku będzie reprezentował dyrektor, prof.
Mirosław Golon.

Rada Pomocy Żydom kryptonim „Żegota” była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy
polskich  władzach.  Jej  celem  było  ratowanie  żydowskich  współobywateli,  masowo
mordowanych  przez  okupanta  niemieckiego  w  latach  II  wojny  światowej.  Ryzykując

Informacja
Strona posiada nowszą wersję
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własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

 

23 marca – 6 kwietnia 2018 r.
Chodnik przed siedzibą Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216)

Prezentacja wystawy „Akcja »Żegota« Polski Podziemnej”.

 

BYDGOSZCZ
23 marca 2018 r. (piątek), godz. 9.30

Multikino (ul. Focha 48)

Pokazy filmów:

Życie za życie, film dok. prod. polskiej (2007), reż. A. Gołębiewski (31 min).

Stella, fabularyzowany dok. prod. polskiej (2015), reż. M. Pawlicki (55 min). 

Pokaz zostanie poprzedzony krótką prelekcją.

Ze  względu na  ograniczoną liczbę  miejsc,  prosimy o  przesyłanie  zgłoszeń (z  podaniem ilości
osób)  na  adres:  piotr.wiejak@ipn.gov.pl.  Liczba  miejsc  jest  ograniczona,  decyduje  kolejność
zgłoszeń.

 

23 marca – 6 kwietnia 2018 r.
Plac przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy (u. Jagiellońska 3)

Prezentacja wystawy „Akcja »Żegota« Polski Podziemnej”.

 

23 marca 2018 r. (piątek)
Delegatura IPN w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 (czytelnia)

(lista uczestników jest już zamknięta)



Seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Program spotkania
obejmuje dwa szkolenia:

13.00–14.00 – zajęcia warsztatowe „Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod
okupacją niemiecką”,
14.00–14.10 – przerwa,
14.10–14.30 – „Aktion Reinhardt” – wprowadzenie,
14.30–15.30 – zajęcia warsztatowe „Taki zwyczajny transport.... W 76. rocznicę »Aktion
Reinhardt«”,
15.15–15.45 – prezentacja zasobów archiwum IPN nt. lokalnej mniejszości żydowskiej.

 

TORUŃ
24 marca 2018 r. (sobota), ok. godz. 12.30
(po Mszy Św. rozpoczynającej się o godz. 11.30)

ul. Starotoruńska

Delegacja Oddziału IPN w Gdańsku, na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem,
złoży  kwiaty  w  Kaplicy  Pamięci  Polaków  ratujących  Żydów  podczas  II  wojny
światowej w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangeliacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu.

***

24  marca  po  raz  pierwszy  obchodzić  będziemy  nowe  święto  państwowe  –  Narodowy  Dzień
Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dokładnie 74 lata temu (24 marca
1944  roku)  Niemcy  zamordowali  bohaterską  rodzinę  Ulmów  z  Podkarpacia  oraz  ukrywanych
przez nich Żydów.

Dzień  ten  ustanowiono  –  jak  zapisano  w  treści  ustawy  –  „w  hołdzie  Obywatelom  Polskim  –
bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności
międzyludzkiej,  wierni  najwyższym  wartościom  etycznym,  nakazom  chrześcijańskiego
miłosierdzia  oraz  etosowi  suwerennej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ratowali  swoich  żydowskich
bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.

http://kaplica-pamieci.pl/#StageOne



