PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” I FELIKSA SELMANOWICZA „ZAGOŃCZYKA”

27 sierpnia 2016 (sobota)
17.00–22.00. Wystawienie trumien z doczesnymi szczątkami bohaterów w Kaplicy Królewskiej w
Gdańsku (ul. Św. Ducha 42)
28 sierpnia 2016 (niedziela)
13.00–14.30. Msza św. w Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Gdańsku (ul. Podkramarska 5), której przewodniczył będzie metropolita gdański abp Sławoj
Leszek Głódź (transmisja mszy św. na telebimie ustawionym na ścianie Bazyliki od ul. Św.
Ducha).
ok. 14.30. Formowanie konduktu pogrzebowego i przemarsz z Bazyliki na Cmentarz
Garnizonowy w Gdańsku trasą: ul. Piwna (Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Gdańsku) – Węglarska – Szeroka – Targ Drzewny – Hucisko – 3 Maja – gen.
Antoniego Giełguda (Cmentarz Garnizonowy). Przemarsz ok. 40 min.
ok. 15.30–17.00. Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, którym
przewodniczył będzie metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.
– Przemówienia: zaproszonych gości, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy, zastępcy prezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, rodzin bohaterów
– Salwa honorowa Kompanii Honorowej
INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej
Dla osób niepełnosprawnych przewidziano osobną strefę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po mszy
św. na teren Cmentarza Garnizonowego niepełnosprawnych przewiozą autobusy, do których będą
kierowały służby porządkowe.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały osoby zgłoszone wcześniej pod
numerem telefonu: (58) 669 40 24 (dni robocze w godz. 8.15–16.15) lub przez email: pogrzeb28sierpnia@ipn.gov.pl do 24 sierpnia 2016. Organizatorzy nie zapewniają transportu
indywidualnego.
Służba porządkowa w czasie uroczystości

Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości 27–28 sierpnia 2016 będą czuwać członkowie licznych
organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku
Strzeleckiego Rzeczypospolitej, Bractwa Świętego Pawła, a także Policja. Członkowie służb
porządkowych będą odpowiednio oznakowani.
Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.
Transport i miejsca parkingowe, drogi dojazdowe
Organizatorzy nie zapewniają transportu ani miejsc parkingowych dla grup zorganizowanych i osób
indywidualnych. Na czas uroczystości pogrzebowych miejsca parkingowe w pobliżu Bazyliki oraz
Cmentarza Garnizonowego, a także drogi dojazdowe mogą zostać wyłączone z ruchu.
28 sierpnia 2016 teren uroczystości pogrzebowych wokół Bazyliki Mariackiej oraz na Cmentarzu
Garnizonowym od godzin porannych będzie strzeżony przez służby porządkowe.
Zgłoszenia grup rekonstrukcyjnych, pocztów sztandarowych, wart honorowych i służb
porządkowych
Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 sierpnia 2016 pod adresem: pogrzeb28sierpnia@ipn.gov.pl lub
pod numerem telefonu: (58) 669 40 24 (dni robocze w godz. 8.15–16.15).
Dla ich przedstawicieli przygotujemy spotkanie organizacyjne w siedzibie IPN w Gdańsku (al.
Grunwaldzka 216). O terminie poinformujemy wcześniej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Pozostałe informacje
Organizatorzy nie przewidują na żadnym etapie uroczystości wejściówek (płatnych jak i bezpłatnych).
Kontakt organizacyjny: pogrzeb28sierpnia@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonu: (58) 669 40 24

(dni robocze w godz. 8.15–16.15).

INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
Akredytacje prasowe
Przedstawicieli mediów prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na akredytacje prasowe do 24
sierpnia 2016 na adres e-mail: marcin.weglinski@ipn.gov.pl lubpogrzeb28sierpnia@ipn.gov.pl.

Zgłoszenie akredytacji wraz z ważną legitymacją dziennikarską upoważnia do wstępu do stref
przeznaczonych dla dziennikarzy w Bazylice i na Cmentarzu Garnizonowym. Pilnować go będą
służby porządkowe.
Kontakt organizacyjny dla dziennikarzy: Marcin Węgliński, tel. (58) 668 49 09 (dni robocze w godz.
7.00–15.00), kom. 882 080 940, e-mail: marcin.weglinski@ipn.gov.pl.
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
IPN Oddział w Gdańsku w czasie uroczystości pogrzebowych
Nasz namiot wraz z informacjami edukacyjnymi i organizacyjnymi będzie do Państwa dyspozycji 27
sierpnia w godz. 17.00–21.00 w pobliżu Kaplicy Królewskiej oraz 28 sierpnia 2016 w godz. 11.30–
15.00 przy Bazylice Mariackiej (od strony ul. Św. Ducha). Przygotowaliśmy ofertę edukacyjną
(broszury o „Ince” i „Zagończyku”) oraz specjalnie okolicznościowe materiały (ulotki i pocztówki).
Pracownicy IPN pomogą również w kwestiach organizacyjnych. Wszystkie materiały edukacyjne i
informacyjne IPN rozdawane będą bezpłatnie.
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE W INTERNECIE I MEDIACH
Mszę św. w Bazylice Mariackiej oraz przebieg uroczystości transmitować będzie TV Polonia.
Wszelkie informacje organizacyjne dostępne będą na stronie internetowej IPN. Polecamy również
nasz portal edukacyjny poświęcony „Ince”: inka.ipn.gov.pl oraz poszukiwania.ipn.gov.pl.
ORGANIZATORZY
Organizatorami uroczystości pogrzebowych są: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”.

