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Wydarzenia upamiętniające ofiary akcji
„Reinhardt”

Instytut Pamięci Narodowej organizuje na
terenie całej Polski wiele wydarzeń
upamiętniających ofiary akcji „Reinhardt”.
Przez cały rok organizowane będą
konferencje naukowe, sympozja, wykłady,
dyskusje, seminaria, pokazy filmowe,
wystawy i konkursy. Pojawią się publikacje
naukowe i popularnonaukowe, a także
dodatki prasowe.

9 marca 2022, Warszawa – dyskusja „Aktion Reinhardt” w ramach cyklu
„Między mitem a rzeczywistością – najważniejsze wydarzenia XX wieku” (Centrala
i OIPN Kraków)

9 marca 2022, Warszawa – sympozjum „Aktion Reinhardt i Zagłada polskich
Żydów – w kręgu mechanizmów i sprawców”

15 marca 2022, Bełżec – ceremonia upamiętniająca ofiary akcji „Reinhardt”
(organizowana przez Centralę IPN, oddziały w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie we
współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku)

15 marca 2022, Warszawa – „Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez
Niemców. Przyczynek do współczesnych nieporozumień na temat historii relacji
polsko-żydowskich” – wykład w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią”

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

Michał Zajda: „Bełżec. Zapomniane miejsce kaźni polskich Żydów”

18 marca 2022 – dodatek prasowy IPN pt. „Zbrodnicza akcja” do „Gazety
Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”

23 marca 2022, Kraków – Archiwalna środa. Akcja Reinhardt – niemiecka
zbrodnia na Żydach

10 czerwca 2022 – dodatek prasowy do tarnowskiego wydania „Gazety
Krakowskiej” i „Tygodnika Brzesko-Bocheńskiego" w związku z 80. rocznicą
rozpoczęcia Aktion „Reinhardt” w Tarnowie

19 sierpnia 2022 – dodatek prasowy do nowosądeckiego wydania „Gazety
Krakowskiej” oraz „Tygodnika Ziemi Limanowskiej” i „Gazety Gorlickiej” w związku
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z 80. rocznicą rozpoczęcia Aktion „Reinhardt” na Sądecczyźnie

26 sierpnia 2022 – dodatek prasowy do podhalańskiego wydania „Gazety
Krakowskiej” oraz tygodnika „Gazeta Podhalańska” w związku z 80. rocznicą
rozpoczęcia Aktion „Reinhardt” na ziemi nowotarskiej

DELEGATURA IPN W KIELCACH

13 stycznia 2022, Chmielnik – ogłoszenie konkursu „Nasi sąsiedzi Żydzi. Obraz
prześladowań Żydów w relacjach polskich sąsiadów w 80. rocznicę Akcji Reinhard”

13 stycznia 2022, Chmielnik – otwarcie wystawy „Zagłada Żydów
Europejskich”

3 marca 2022, Chmielnik – prezentacja wystawy „Polacy ratujący Żydów w
czasie II wojny światowej”

marzec – kwiecień, Kielce – prezentacja wystawy „Nieobecni – z dziejów
społeczności żydowskiej w Sandomierzu”

24 marca 2022, Kielce, Skwer Stefana Żeromskiego – otwarcie wystawy
„Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny Światowej” (prezentacja do 11 kwietnia)

19 sierpnia 2022, Kielce – promocja książki Jacka A. Młynarczyka, W cieniu
Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie II wojny światowej

sierpień 2022 – dodatek prasowy do „Echa Dnia” dotyczący Aktion Reinhardt

wrzesień 2022, Chmielnik – projekcja filmu „Biegnij chłopcze, biegnij”

wrzesień 2022, Chmielnik – prezentacja wystawy „Pokolenie  Baczyńskiego”

7–8 października 2022, Chmielnik – konferencja popularnonaukowa „Akcja
Reinhardt w regionie kieleckim. W 80. rocznicę niemieckiego ludobójstwa Żydów”
oraz prezentacja wystawy „Akcja Reinhardt”

4 grudnia 2022 – wykład online dr. Tomasza Domańskiego na temat powstania
„Żegoty”

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE

15 marca 2022, godz. 17.00, Lublin (Plac Teatralny 1) – prezentacja
wystawy elementarnej „Aktion „Reinhardt” 1942–1943” (w dwóch wersjach
językowych)

15 marca 2022 – konkurs online na platformie Quizizz z pytaniami do plansz
ekspozycyjnych wystawy elementarnej Aktion „Reinhardt” 1942–1943

marzec 2022 – broszura edukacyjna z materiałami dydaktycznymi przygotowana
do wystawy elementarnej

sierpień 2022 – publikacja „Niemieccy zbrodniarze straceni w więzieniach na
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terenie województwa lubelskiego”

Akcja Reinhardt w zasobie IPN

DELEGATURA IPN W RADOMIU

30 kwietnia 2022 – broszura edukacyjna poświęcona Aktion Reinhardt w
regionie radomskim

4 sierpnia 2022, Radom – spotkanie upamiętniające początek Aktion Reinhardt
w dystrykcie radomskim – prezentacja wystawy elementarnej, pokaz filmu,
koncert

sierpień/wrzesień 2022, Pionki – prezentacja wystawy elementarnej „Aktion
Reinhardt 1942–1943”

wrzesień 2022, Kozienice, Zwoleń – prezentacja wystawy elementarnej
„Aktion Reinhardt 1942–1943”

wrzesień 2022, Białobrzegi – prelekcja poświęcona historii Żydów połączona z
otwarciem wystawy fotografii

październik 2022, Lipsko, Iłża, Przysucha – prezentacja wystawy
elementarnej „Aktion Reinhardt 1942–1943”

styczeń 2023, Szydłowiec – prezentacja wystawy elementarnej „Aktion
Reinhardt 1942–1943”

7 stycznia 2023, Radom – apel w 80. rocznicę transportu więźniów radomskich
do obozu zagłady na Majdanku

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

12 stycznia 2022, Łódź – Wystawa plenerowa „Zagłada Romów i Sinti w
Europie”

2–15 marca 2022, Żychlin – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

16–30 marca 2022, Kutno – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

17 marca, Łódź 2022, prezentacja wystawy „Zagłada Żydów europejskich”

17 marca 2022, prezentacja mulitmedialna w pociągach ŁKA o likwidacji gett na
ziemi łódzkiej w ramach akcji „Reinhardt”

17 marca 2022  –  Pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Łodzi zapalą znicze przy wybranych miejscach pamięci dot.
zagłady społeczności żydowskiej (Piotrków Trybunalski, Tomaszów
Mazowiecki, Radomsko, Opoczno)

30 marca – 21 kwietnia 2022, Poddębice – prezentacja wystawy „Zagłada
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żydowskich miasteczek”

22 kwietnia –18 maja 2022, Pabianice – prezentacja wystawy „Zagłada
żydowskich miasteczek”

19–31 maja 2022, Brzeziny – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

1–22 czerwca 2022, Aleksandrów Łódzki – prezentacja wystawy „Zagłada
żydowskich miasteczek”

23 czerwca – 18 lipca 2022, Kalisz – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

10–24 lipca 2022, Bełchatów – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

24 lipca – 4 sierpnia 2022, Zelów – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

5–18 sierpnia 2022, Sieradz – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

19 sierpnia – 1 września 2022, Zduńska Wola – prezentacja wystawy „Zagłada
żydowskich miasteczek”

2–30 września 2022, Łódź – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

3–13 października 2022, Radomsko – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

14 października – 3 listopada 2022, Piotrków Tryb. – prezentacja wystawy
„Zagłada żydowskich miasteczek”

4–18 listopada 2022, Tomaszów Maz. – prezentacja wystawy „Zagłada żydowskich
miasteczek”

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

9  marca  2022,  Mielec  –  odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej  poświęconej  ofiarom
akcji „Reinhardt” 

9 marca 2022, Mielec – ekspozycja wystawy „Niemieckie obozy zagłady”

marzec 2022 – dodatek prasowy na temat Aktion Reinhardt na Rzeszowszczyźnie
i wschodniej części byłego województwa lwowskiego

rok 2022 – prezentacja wystaw „Niemieckie obozy zagłady” i  „Polacy ratujący
Żydów” w miejscowościach, na terenie których funkcjonowały największe getta

wystąpienia historyków IPN Rzeszów w audycjach radiowych dot. Aktion Reinhardt
(Radio Rzeszów, Radio Via)

wykład  online  „Żydowska  Samopomoc  Społeczna  w  dystrykcie  krakowskim”
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(transmisja na YT i FB)


