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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” (program)
Zapraszamy na liczne wydarzenia i inicjatywy organizowane
przez Oddział IPN w Gdańsku oraz Delegaturę IPN w
Bydgoszczy. Odbędą się one od 27 lutego do 28 marca br.

GDAŃSK

W dniach 27 lutego – 4 marca na telebimie ustawionym przy jednej z najbardziej
ruchliwych ulic w Gdańsku – al. Żołnierzy Wyklętych będzie wyświetlana grafika
wraz z napisem: „Czy wiesz, że znajdujesz się na Alei Żołnierzy Wyklętych?
Pamiętaj o polskich bohaterach. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”;
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27 lutego o godz. 17.00 wykład prof. Piotra Niwińskiego „Represje wobec
poakowskiego środowiska wileńskiego na Pomorzu po II wojnie światowej”, Dom
Kresy w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5;

28 lutego o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku odbył się pokaz filmu
„Wyklęty”;

1 marca o godz. 11.00 odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz otwarcie wystawy
„Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach
polskich w latach 1944/45-1956” w I LO w Starogardzie Gdańskim. Rozpoczęcie
uroczystości godz.  11.00, zakończenie około 12.40. W programie: powitanie przez
dyrektor I LO p. Wiesławę Górską, wystąpienie starosty Kazimierza Chyły albo
naczelnika Marka Gabriela, wystąpienie przedstawiciela IPN, prelekcja Piotra
Szubarczyka o najmłodszych wyklętych, występ młodzieży;
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1 marca o godz. 17.00 uroczysty Apel Pamięci przy oficjalnie odsłoniętym rok
temu Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Następnie uczestnicy uroczystości
przejdą na Cmentarz Garnizonowy, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach
bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W
programie wystąpienie okolicznościowe prof. Mirosława Golona oraz modlitwa z
udziałem kapłana. O 18.30 w parafii oo. salezjanów przy ul. Gościnnej nr 15
odprawiona zostanie uroczysta Msza św., a po niej tradycyjnie złożone zostaną kwiaty
pod pomnikiem Danuty Siedzikówny "Inki" na przykościelnym placu;

2 marca w Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu odbędzie się pokaz filmów o
Żołnierzach Wyklętych. Pokaz rozpocznie się o godzinie 10.00, zostaną
wyświetlone cztery filmy m.in. „Żbik – powstaniec z Żoliborza”, „Wszystko dla
Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944”, „Tarzan – Ułan z Zawichostu”;



23 marca w Teatrze Wybrzeże odbędzie się II edycja Pomorskiego Przeglądu
Teatralnego „Historie Bohaterów Niezłomnych”. W trakcie wydarzenia amatorskie
zespoły artystyczne z Pomorza zaprezentują w przedstawieniach i formach
teatralnych własne interpretacje historii polskich bohaterów walczących o wolność
i niepodległość zniewolonej Ojczyzny.

BYDGOSZCZ

Delegatura IPN w Bydgoszczy współorganizuje obchody wojewódzkie. Ich program
został zaprezentowany w czasie konferencji prasowej, która odbyła się w
Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;
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III Bydgoski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych (pod patronatem Mikołaja
Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego);

Zestawy edukacyjne do szkół;

Pokaz filmy "Wyklęty", 6 marca 2019 r., godz. 17.30, Sala Sesyjna Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 3;

Na budynku przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4, 1 marca o godz. 10 odbędzie się
odsłonięcie tablicy informującej, że „w tym budynku od lutego 1945 r.
funkcjonował Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (…). W piwnicach
budynku katowani i mordowani byli polscy patrioci wśród nich ppor. AK Leszek
Biały”. Cześć ich pamięci;



28 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędą się lokalne obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem: „Wąbrzescy niezłomni”. W
programie wydarzenia znajdują się: wernisaż wystawy IPN oraz sympozjum
naukowe. Mieszkańcom miasta zostanie zaprezentowana wystawa pt. "Dla Ciebie,
Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw" autorstwa dr Alicji
Paczoskiej-Hauke (OBPiI, Bydgoszcz). Zarysowano na niej krótką charakterystykę
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najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego
podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 na terenie
ówczesnego województwa pomorskiego. Wystawie towarzyszyć będzie sympozjum
naukowe, które poprowadzi prof. dr hab. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W spotkaniu udział wezmą pracownicy
OBUWiM w Bydgoszczy, Remigiusz Ławniczak i Regina Dąbkowska, którzy
przedstawią nastroje wśród społeczeństwa powiatu wąbrzeskiego wobec
wkraczających Sowietów oraz nowej, komunistycznej rzeczywistości a także zarys
działalności oddziału Henryka Siwonia "Ruczaja". Instytut Pamięci Narodowej planuje
w przyszłości upamiętnić aktywność mieszkańców powiatu wąbrzeskiego
sprzeciwiających się komunistycznemu zniewoleniu, w tym członkom oddziału
„Siwonia”. Henryk Siwoń „Ruczaj” (1919-1946) – żołnierz AK, w 1945 r. nie zaprzestał
działalności konspiracyjnej. Przez prawie rok dowodził grupą skupiającą nawet sto
osób. Oddział operował na terenie powiatów: wąbrzeskiego, grudziądzkiego,
brodnickiego i toruńskiego i przeprowadzał akcje o charakterze zbrojnym . Siwoń
zginął w wyniku zasadzki zorganizowanej przez UB na terenie gospodarstwa
Stanisława Kapusty w Konojadach, które było jednocześnie jedną z wielu kwater
oddziału. Okoliczności śmierci „Ruczaja” do dzisiaj nie są jasne. Ścierają się dwie
opinie: według pierwszej został zastrzelony w trakcie ucieczki, według drugiej
zdecydował się na samobójstwo;





Wernisaż wystawy „Zapomniane Ogniwo...” (plac przed Kujawsko-Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy) 1-15 marca br.

Wydarzenia pod patronatem IPN Gdańsk

V Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Pelplinie;

Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim (3 marca);

V Rajd Pieszy „Szlakiem Żołnierzy Wyklętych na ziemi sztumskiej”;

Gra miejska „Wilczym Tropem” w Pelplinie (1 marca);





Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Choczewie 24 lutego (prelekcja
Piotra Szubarczyka IPN Gdańsk). Program: Uroczysta Msza św. w intencji 
Żołnierzy Wyklętych w kościele parafialnym w Choczewie. Następnie prelekcja i
występy artystyczne, takie jak śpiewanie pieśni, recytacja przysięgi AK, i czytanie
grypsów płk. Łukasza Cieplińskiego do syna;

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie;

23 marca odbędzie się II Gra Terenowa pod hasłem „Zachowali się jak
trzeba”. Skauci z Kudowy-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Kłodzka, a także z Wrocławia,
Tarnowa, Gliwic i Nysy (ponad 170 osób) w kilkunastoosobowych patrolach
przejdą trasę ponad 10 km przeżywając na 13 stacjach wydarzenia z życia Danuty
Siedzikówny. 24 marca 2019 roku o godz. 12.00 w kościele św. Bartłomieja w
Kudowie-Zdroju, zostanie odprawiona Msza Święta, na której zostanie poświęcona
urna z ziemią z Łączki; 

Bieg Tropem Wilczym Kosakowo (3 marca). Prelekcję podczas wydarzenia wygłosi
Artur Chomicz z IPN Gdańsk;

http://gminakosakowo.pl/aktualnosci/ii-edycja-biegu-tropem-wilczym-gminie-kosakowo/


Bieg Tropem Wilczym 2019 Gdańsk (3 marca);

Bieg Tropem Wilczym w Bytowie (3 marca). 

Wydarzenia pod patronatem IPN Delegatura w Bydgoszczy

 

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Żołnierze Wyklęci" w Lipnie;

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubrańcu.  
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