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„Przystanek Historia” w TVP Historia, odc. 36:
„Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny
Światowej”
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Pracownicy Archiwum IPN mają dostęp do baz danych zawierających informacje o ok. 23
mln. ofiar niemieckiego i sowieckiego agresora z czasu II wojny światowej. W najbliższym
programie telewizyjnego „Przystanku Historia” przedstawimy informacje o Centrum
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Jest ono prowadzone przez Archiwum IPN, które
korzysta z zasobów archiwalnych w Bad Arolsen w Niemczech, a jednocześnie posiada i
tworzy własne bazy, przy pomocy których archiwizuje informacje o ofiarach oraz prowadzi
ich poszukiwania: „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939–1945”,
„Indeks represjonowanych”, dotyczący ofiar sowieckiej Rosji od 17 września 1939 r., czy
„Baza ofiar zbrodni wołyńskiej”, zawierająca dane o polskich obywatelach pomordowanych
przez ukraińskich nacjonalistów.

W programie poinformujemy także o uroczystościach związanych z 40. rocznicą
wywalczenia rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, zaprezentujemy
książkę „Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939–1945)”,
przedstawiamy materiał o informatyzacji komunistycznego aparatu represji, tzw.
Zintegrowany System Kartotek Operacyjnych, oraz przygotowania do wprowadzenia
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systemu PESEL; zachęcamy też do zgłaszania kandydatur do nagrody „Świadek Historii”.
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Premiera w TVP Historia 20 maja 2021 (czwartek), godz. 16.40; powtórka 21 maja (piątek),
godz. 8.15 oraz 25 maja (wtorek), godz. 6.50; powtórka w TVP Polonia – 26 maja (środa),
godz. 15.05.
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