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Instytut Pamięci Narodowej ogłosi nazwiska kolejnych
zidentyfikowanych ofiar niemieckiego i komunistycznego
terroru

8 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia
not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru
komunistycznego i zbrodni niemieckich. Ogłoszone zostaną nazwiska 20 osób,
których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań
Instytutu Pamięci Narodowej. Transmisja na kanale IPNtv.

W uroczystości wezmą udział rodziny zidentyfikowanych, prezes IPN dr Karol Nawrocki,
jego zastępcy: dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
oraz dr hab. Karol Polejowski, a także przedstawiciele władz i instytucji państwowych.

Wśród nowo zidentyfikowanych znajdują się m.in. ofiary terroru komunistycznego
zamordowane na terenie Zamku w Lublinie, zmarli i zamordowani w więzieniu w Raciborzu,
żołnierze podziemia antykomunistycznego ziemi małopolskiej oraz ofiara zamordowana w
komunistycznym więzieniu w Warszawie.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działania zmierzające do odnalezienia i identyfikacji
ofiar reżimów totalitarnych oraz czystek etnicznych w ramach działalności Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN, we współpracy z Główną Komisją Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Lista nazwisk zidentyfikowanych dotychczas ofiar obejmuje
nazwiska ponad 240. W wyniku działań IPN odnaleziono i podjęto szczątki ponad dwóch
tysięcy osób.

Podczas poprzedniej konferencji w lipcu 2022 r. podano do publicznej wiadomości
największą grupę zidentyfikowanych ofiar. Ogłoszono wówczas nazwiska 30 osób.

Celem sprawniejszej identyfikacji odnajdywanych szczątków Instytut Pamięci Narodowej od
kilku lat korzysta z narzędzia udostępnionego przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze
(FBI) systemu CODIS. Każdego roku wzrasta odsetek osób zidentyfikowanych z
wykorzystaniem tego systemu, który obecnie sięga 30 procent.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi działania poszukiwawcze na terenie całego
kraju oraz poza jego granicami. Zespół specjalistów przebadał kilkadziesiąt miejsc w
Polsce, prowadził także prace m.in. na Ukrainie, Białorusi, na Litwie oraz w Niemczech. Na
2023 r. zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka zaplanował prace poszukiwawcze m.in. na
terenie jednostki wojskowej w Rembertowie (kontynuacja), w Warszawie (kontynuacja prac
na terenie dawnego więzienia Toledo na Pradze, kontynuacja badań na terenie Willi Jasny
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Dom), w Mucznem (kontynuacja prac poszukiwawczych szczątków ofiar zbrodni UPA na
Polakach) oraz kilkudziesięciu innych miejscach.

Transmisja na kanale IPNtv

Współorganizatorem uroczystości jest Kancelaria Prezydenta RP.

Obsługa prasowa: zgodnie z informacją zamieszczoną w zapowiedzi prasowej
Kancelarii Prezydenta RP na stronie www.prezydent.pl

Informacje dla mediów:

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
ks. Tomasz Trzaska
tomasz.trzaska@ipn.gov.pl

Rzecznik Prasowy IPN – Dyrektor Biura: dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl
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