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81. rocznica deportacji pierwszych Polaków do
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz –
inicjatywy IPN
Uchwałą Sejmu 14 czerwca, rocznicę pierwszego masowego
transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego
KL Auschwitz obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady. Tego dnia, z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, w
całej Polsce odbędą się uroczystości upamiętniające to
tragiczne wydarzenie.

  

  

  

  

 

IPN CENTRALA

14 czerwca 2021, Warszawa, godz. 11.00 – prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek otworzył wystawę „#StolenMemory – Skradziona
Pamięć”. Wernisażowi towarzyszyło uroczyste przekazanie pamiątki, zegarka
kieszonkowego po byłym więźniu obozów koncentracyjnych – Franciszku
Czaplickim. W imieniu rodziny pamiątkę odebrał wnuk Franciszka Czaplickiego (ul.
Krakowskie Przedmieście 64 – Dom Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”)

14 czerwca 2021, Warszawa, godz. 12.00 – ceremonia złożenia wieńców i
wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego (Muzeum Więzienia
Pawiak) z udziałem dyrektora BUWiM Adama Siwka

14 czerwca 2021, Warszawa, godz. 14.00 – uroczystości patriotyczne pod
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pomnikiem – Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka i dyrektora
BUWiM Adama Siwka

14 czerwca 2021, Harmęże (gm. Oświęcim), godz. 10.00 – msza święta w
Centrum Świętego Maksymiliana z udziałem zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza
Szpytmy

14 czerwca 2021, Oświęcim, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm.
Witolda Pileckiego, godz. 11.30 – zastępca prezesa IPN dr  Mateusz Szpytma i
zastępca dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Cecylia Radoń złożą kwiaty
pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport oraz pod pomnikiem rtm. Witolda
Pileckiego na terenie uczelni. Do budynku zajmowanego obecnie przez szkołę
wyższą, Niemcy przywieźli pierwszy transport więźniów z Tarnowa.

14 czerwca 2021, Oświęcim, godz. 10.00 – symboliczne upamiętnienie
(złożenie kwiatów) na terenie byłego obozu Auschwitz I pod Ścianą Śmierci z
udziałem zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy, oficjalnych delegacji władz
państwowych oraz organizatorów obchodów

 

 

infografiki z biogramami osób skierowanych w pierwszym transporcie do
Auschwitz

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU I DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

14 czerwca 2021

Białystok, godz. 9.00 – złożenie kwiatów przez delegację białostockiego
oddziału IPN wraz z wojewodą podlaskim na cmentarzu Farnym w Białymstoku pod
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pomnikiem poświęconym matkom i dzieciom – ofiarom obozów koncentracyjnych i
eksperymentów medycznych

Białystok, godz. 9.20 –  złożenie kwiatów przez delegację białostockiego
oddziału IPN wraz z wojewodą podlaskim pod pomnikiem św. o. Maksymiliana
Kolbego

Białystok, godz. 9.40 – złożenie  przez delegację białostockiego Oddziału IPN
wraz z Wojewodą Podlaskim kwiatów pod tablicą znajdującą się na budynku VI LO
w Białymstoku upamiętniającą ks. Stanisława Hałkę, ofiarę Auschwitz

Białystok, godz. 11.00 – odsłonięcie tablicy na budynku głównej
siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w hołdzie
leśnikom i ich rodzinom, więźniom i ofiarom niemieckich obozów
koncentracyjnych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja wystawy
„Niemieckie Obozy Zagłady”

Sokółka, godz. 14.00 – złożenie przez delegację białostockiego Oddziału IPN
wraz z burmistrzem miasta kwiatów na grobie Wojciecha Drewniaka, który w 1940
roku został aresztowany i trafił do Oświęcimia, gdzie pracował w stolarni i w
zakładach zbrojeniowych zajmujących się produkcją okien i skrzyń na amunicję. W
1945 roku został wywieziony do KL - Gross - Rosen - Reichenau, gdzie doczekał
wyzwolenia.  Po zakończeniu wojny przyłączył się do armii Andersa, zaangażował
się również w ewakuację osób z Polski zagrożonych represjami komunistycznymi.
W 1946 roku został aresztowany przez UBP i skazany na karę śmierci, którą
ostatecznie zamieniono na dożywocie. Na wolność wyszedł w 1952 roku,
początkowo pozbawiony praw publicznych i inwigilowany przez komunistów.

Supraśl, godz. 16.00 – otwarcie przez Oddział IPN w Białymstoku  wystawy
„Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941)”

infografika dot. ppłk. Jana Niemierskiego, który w 1940 r. trafił do Auschwitz i tam
został zamordowany przez Niemców w roku 1941. W tym roku obchodzimy
okrągłą 80. rocznicę jego śmierci. Postać związana z regionem, Warmiak urodzony
nieopodal Olsztyna, członek POW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,
komendant Straży Mazurskiej podczas plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w
1920 r., oficer KOP, prezydent Rzeszowa. Tego dnia zostaną też złożone kwiaty i
zapalony znicz na terenie byłego stalagu w Olsztynku (stalag 1B Hohenstein),
gdzie Niemcy zamordowali około 55 tys. ludzi. 

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU I DELEGATURA W BYDGOSZCZY

14 czerwca 2021, Gdańsk – złożenie kwiatów pod krzyżem na Cmentarzu Ofiar
Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie

14 czerwca 2021, Sztutowo – złożenie kwiatów przez delegację IPN Gdańsk pod
Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof
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Bydgoszcz – prezentacja wystawy elementarnej o Witoldzie Pileckim przed
Urzędem Wojewódzkim

artykuł Mateusza Kubickiego z IPN Gdańsk

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

przypomnienie wykładu online Eweliny Małachowskiej z Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Katowicach o pierwszym transporcie więźniów do
Auschwitz (z 2020 r.)

prezentacja spotu na Facebooku Przystanku Historia i Oddziału IPN Katowice

miejsca upamiętniające ofiary niemieckich nazistowskich obozów
koncentracyjnych i obozów zagłady w województwie śląskim

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

14 czerwca 2021  – uroczystości z udziałem przedstawicieli IPN:

Tarnów, godz. 10.00 – prok. Waldemar Szwiec, naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie, weźmie udział w
uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem I Transportu polskich więźniów
politycznych do KL Auschwitz (między ulicami Bóżnic i Dębową)

Harmęże (gm. Oświęcim), godz. 10.00 – msza święta w Centrum Świętego
Maksymiliana, z udziałem zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy

Oświęcim, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego,
godz. 11.30 – zastępca prezesa IPN dr  Mateusz Szpytma i zastępca dyrektora
krakowskiego oddziału Instytutu Cecylia Radoń złożą kwiaty pod tablicą
upamiętniającą pierwszy transport oraz pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego na
terenie uczelni. Do budynku zajmowanego obecnie przez szkołę wyższą, Niemcy
przywieźli pierwszy transport więźniów z Tarnowa

Oświęcim, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ok. godz. 12.00  –
delegacja IPN złoży kwiaty pod Ścianą Śmierci

Kraków, pl. Axentowicza, Skwer im. Więźniów Obozów Zagłady, godz.
17.00 – uroczystość z asystą wojskową, współorganizowana przez IPN i Małopolski
Urząd Wojewódzki. Dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu dr hab. Filip Musiał i
wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożą kwiaty pod pomnikiem więźniów obozów
zagłady. W pobliżu prezentowana będzie wystawa IPN „Niemieckie obozy
zagłady”.

plakat

spot edukacyjny do komunikacji miejskiej

publikacja w Internecie filmu dokumentalnego pt. „Wspomnienia Rudolfa Hoessa”

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/136840,76-rocznica-marszu-smierci-wiezniow-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-Stutthof.html
https://www.youtube.com/watch?v=9fv9IEAKxY4
https://www.youtube.com/watch?v=9fv9IEAKxY4
https://www.youtube.com/watch?v=9fv9IEAKxY4
https://www.youtube.com/watch?v=qC5xz1xMYLQ
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/100938,Miejsca-upamietniajace-ofiary-niemieckich-nazistowskich-obozow-koncentracyjnych-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/100938,Miejsca-upamietniajace-ofiary-niemieckich-nazistowskich-obozow-koncentracyjnych-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144934,81-rocznica-pierwszego-masowego-transportu-Polakow-do-KL-Auschwitz-Tarnow-Oswiec.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144934,81-rocznica-pierwszego-masowego-transportu-Polakow-do-KL-Auschwitz-Tarnow-Oswiec.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67609,Galeria-Plakatu-IPN-w-Krakowie-Materialy-edukacyjne-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/wideorelacje-spoty-i-do/145084,Ekspertyza-Wspomnienia-Rudolfa-Hoessa.html


(komendant KL Auschwitz) z cyklu „Ekspertyza”, wyprodukowanego przez TVP
Historia przy współpracy IPN i Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

przypomnienie filmu wyprodukowanego przez Oddział IPN w Krakowie

tekst o przekazanej do AIPN Kraków kolekcji listów obozowych i innych pamiątek
po Aleksandrze Kołodziejczyku, więźniu nr 112, który trafił do Auschwitz
pierwszym transportem

DELEGATURA IPN W KIELCACH

10 czerwca 2021, godz. 20.00 – audycja „Mieszkańcy Świętokrzyskiego – ofiary
niemieckich obozów koncentracyjnych” z udziałem Roberta Piwko na antenie
Radia eM Kielce.

14 czerwca 2021, Kielce, godz. 12.00 – uroczyste złożenie kwiatów przed
pomnikiem pomordowanych i zmarłych w niemieckich obozach koncentracyjnych
na Cmentarzu Partyzanckim

Artykuł Roberta Piwko: Więźniowie pierwszego transportu do Auschwitz z
Kielecczyzny

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE I DELEGATURA IPN W RADOMIU

Lublin – prezentacja wystawy elementarnej „Niemieckie obozy zagłady”
(ogrodzenie budynku Oddziałowego Archiwum IPN Lublin od strony ul. Staszica)

Internetowy konkurs „Niemieckie obozy zagłady” w darmowej aplikacji Quizizz na
podstawie wystawy elementarnej 

14 czerwca 2021, Radom – naczelnik Delegatury IPN w Radomiu złoży kwiaty na
cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu pod Pomnikiem radomian
pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

14 czerwca 2021, Łódź – uroczystość przy pomniku upamiętniającym Ofiary
Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Cmentarz Komunalny na Dołach

14 czerwca 2021, Zduńska Wola – otwarcie plenerowej wystawy „Aleksander
Falzmann (1887–1942) – bohaterski pastor” (przed Miejskim Domem Kultury)

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU

14 czerwca 2021, Poznań  – złożenie kwiatów pod ścianą straceń w Muzeum
Martyrologii Wielkopolan Forcie VII

czerwiec 2021 – „Historia w obrazie: obozy koncentracyjne na terenie Górnej

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/wideorelacje-spoty-i-do/145084,Ekspertyza-Wspomnienia-Rudolfa-Hoessa.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/wideorelacje-spoty-i-do/145084,Ekspertyza-Wspomnienia-Rudolfa-Hoessa.html
https://www.youtube.com/watch?v=S4pl4Oj5yNY
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/145090,Archiwum-Pelne-Pamieci-Aleksander-Kolodziejczyk-z-pierwszego-masowego-transportu.html
http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,kolodziejczyk,6770.chtm
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-591203.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144989,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144989,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144989,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144989,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/144989,Kieleckie-obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/145273,Wiezniowie-pierwszego-transportu-do-Auschwitz-z-Kielecczyzny.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/145273,Wiezniowie-pierwszego-transportu-do-Auschwitz-z-Kielecczyzny.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145082,Ekspozycja-wystawy-Niemieckie-obozy-zaglady-Lublin-czerwiec-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145082,Ekspozycja-wystawy-Niemieckie-obozy-zaglady-Lublin-czerwiec-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145082,Ekspozycja-wystawy-Niemieckie-obozy-zaglady-Lublin-czerwiec-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145082,Ekspozycja-wystawy-Niemieckie-obozy-zaglady-Lublin-czerwiec-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145372,Internetowy-konkurs-o-niemieckich-obozach-zaglady-14-21-czerwca-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/145372,Internetowy-konkurs-o-niemieckich-obozach-zaglady-14-21-czerwca-2021.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145378,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145378,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145378,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145385,WystawaquotAleksander-Falzmann-1887-1942-bohaterski-pastorquot-w-Zdunskiej-Woli.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145385,WystawaquotAleksander-Falzmann-1887-1942-bohaterski-pastorquot-w-Zdunskiej-Woli.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145385,WystawaquotAleksander-Falzmann-1887-1942-bohaterski-pastorquot-w-Zdunskiej-Woli.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145385,WystawaquotAleksander-Falzmann-1887-1942-bohaterski-pastorquot-w-Zdunskiej-Woli.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/145385,WystawaquotAleksander-Falzmann-1887-1942-bohaterski-pastorquot-w-Zdunskiej-Woli.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145076,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145076,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145076,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145444,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Wiezien-Mauthausen-Gusen-Poznan-15-czerwca-20.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145444,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Wiezien-Mauthausen-Gusen-Poznan-15-czerwca-20.html


Austrii: Gusen” – dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Przyczynkiem do
rozmowy jest obraz przedstawiający więźnia Gusen z serii „Ludzie Cogito”.

artykuł na stronie internetowej IPN w Poznaniu o Witoldzie Hulewiczu, biogramy
graficzne (Celestyn Rydlewski, Aleksandra Bukowiecka) osób z terenów
Wielkopolski, więźniów obozów koncentracyjnych

 

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

14 czerwca 2021, Rzeszów – złożenie kwiatów  przy pomniku Ofiar Niemieckich
Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie

Stanisław Ryniak numer 31 - pierwszy więzień polityczny KL Auschwitz z Sanoka

sfinansowanie przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w
Rzeszowie tablicy poświęconej księdzu Stanisławowi Lubasowi. Upamiętnienie
zostało umiejscowione na ścianie kościoła parafialnego w rodzinnej miejscowości,
Żarnowej. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbędzie się w późniejszym terminie.
Ks. Stanisław Lubas, sługa Boży, męczennik (ur. 16 kwietnia 1886 r. w Żarnowej,
zm. 1942 r. w KL. Dachau). uczęszczał do Gimnazjum w Rzeszowie. Po jego
zakończeniu wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Sakrament
 święceń kapłańskich otrzymał w dniu swoich 28 urodzin, 16 kwietnia 1914 r.
Posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w Mościkach a następnie Leżajsku. Pełnił
obowiązki nauczyciela historii, psychologii, logiki i propedeutyki filozofii w
tamtejszym gimnazjum. 23 lipca 1940 r. został aresztowany przez gestapo.
Stanisława Lubasa przewieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL
Sachsenhausen, a stamtąd 14 grudnia 1940 do Dachau KL, gdzie zarejestrowano
go pod numerem 22419. Zginął w obozie 21 marca 1942 r.

reportaż przygotowany przez TVP3 Rzeszów i IPN Rzeszów z cyklu „Podkarpackie
tablice i inskrypcje” o ks. Stanisławie Lubasie z udziałem dr. Piotra Szopy –
naczelnika OBUWiM IPN w Rzeszowie

ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

14 czerwca 2021, Szczecin – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy
pomniku Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Centralnym

14 czerwca 2021, Szczecin – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku
„Dzieciom Potulic” (pl. Zwycięstwa)

14 czerwca 2021, Szczecin – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą
upamiętniającą Gminę Żydowską, znajdującą się w miejscu dawnej synagogi (ul.
Dworcowa 9)

14 czerwca 2021 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy po tablicą upamiętniającą

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145444,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Wiezien-Mauthausen-Gusen-Poznan-15-czerwca-20.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145444,Dyskusja-online-Historia-w-obrazie-Wiezien-Mauthausen-Gusen-Poznan-15-czerwca-20.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145231,Witold-Hulewicz-poeta-radiowiec-i-konspirator.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/145375,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/145375,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/145375,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/145375,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/100761,Stanislaw-Ryniak-numer-31-pierwszy-wiezien-polityczny-KL-Auschwitz-z-Sanoka.html
https://rzeszow.tvp.pl/46470786/ks-stanislaw-lubas?fbclid=IwAR1OV8-y4VKg1yGwjJMyXM3IZKCcxo7fBdNx6vwfM5M718HQBT9N3HvKbjw
https://rzeszow.tvp.pl/46470786/ks-stanislaw-lubas?fbclid=IwAR1OV8-y4VKg1yGwjJMyXM3IZKCcxo7fBdNx6vwfM5M718HQBT9N3HvKbjw
https://rzeszow.tvp.pl/46470786/ks-stanislaw-lubas?fbclid=IwAR1OV8-y4VKg1yGwjJMyXM3IZKCcxo7fBdNx6vwfM5M718HQBT9N3HvKbjw
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/145183,Narodowy-Dzien-Pamieci-Ofiar-Niemieckich-Nazistowskich-Obozow-Koncentracyjnych-i.html


więźniów filii KL Stutthof w Policach-Mścięcinie oraz pod pomnikiem Męczeństwa w
Trzeszczynie

ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

od 13 czerwca 2021, Warszawa – prezentacja siatek edukacyjnych związanych
z rocznicą deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz na budynku Prokuratury Regionalnej

ODDZIAŁ IPN WE WROCŁAWIU I DELEGATURA IPN W OPOLU

uhonorowanie miejsc spoczynku:
Stanisława RYNIAKA, nr obozowy 31, ur. 21 listopada 1915 r. w Sanoku, zm. 13
lutego 2004 r. we Wrocławiu; w 1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg.
Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
Tadeusza SROGIEGO, nr obozowy 178, ur. 10 stycznia 1919 r. w Sanoku, zm. 14
listopada 2009 r. we Wrocławiu; w 1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg.
Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
Jerzego JAROCHA, nr obozowy 376, ur. 3 sierpnia 1921 w Sokołowie Małopolskim,
zm. 15 stycznia 1998 r. we Wrocławiu. W 1942 r. przeniesiony do KL Mauthausen,
a następnie do KL Neuengamme. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we
Wrocławiu.

12 czerwca 2021, Sławęcice – porządkowanie terenu filii podobozu KL
Auschwitz w Sławięcicach. Działanie przeprowadzone we współpracy ze
Stowarzyszeniem Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle.

14 czerwca 2021, Sławęcice  – złożenie kwiatów i zniczy przy pomniku i
budynku krematorium na terenie filii podobozu KL Auschwitz w Sławięcicach.
Ofiary obozu uczczą przedstawiciele IPN, samorządu i władz wojewódzkich
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