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Organizacja uroczystości pogrzebowych
bohaterów II konspiracji śp. Danuty Siedzikówny
ps. „Inka” i śp. Feliksa Selmanowicza ps.
„Zagończyk” w 70. rocznicę wykonania wyroku
śmierci – Gdańsk, 27–28 sierpnia 2016

We wtorek 16 sierpnia 2016, o godz. 11:00, w Sali BHP w Gdańsku odbyła się
konferencja prasowa, podczas której przedstawiono program organizowanych
wspólnie przez IPN i NSZZ „Solidarność”, dnia 28 sierpnia 2016 w Gdańsku,
uroczystości pogrzebowych „Inki” i „Zagończyka”.

 – Naszym obowiązkiem jest odnaleźć naszych bohaterów, obowiązkiem jest ich pogrzebać.
Pogrzeb wydaje się dla nas czymś smutnym, bo kogoś żegnamy, ale ten pogrzeb, który
będzie 28 sierpnia, to przecież wielkie zwycięstwo. To jest pogrzeb Żołnierzy Wyklętych –
powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek o zaplanowanym na 28
sierpnia pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”.
 
W czasie konferencji prasowej w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej poinformowano, że
w uroczystości pogrzebowej o charakterze państwowym mają wziąć udział prezydent
Andrzej Duda i premier Beata Szydło.
 
Dr Jarosław Szarek nawiązał do strajku sprzed 36 lat w Stoczni Gdańskiej i narodzin
Solidarności. – To z tej sali BHP, z tego miasta na cały świat poszło zawołanie o solidarność,
o to, byśmy byli wspólnotą, zawołanie o podstawowe, elementarne wartości. Pokolenie
niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych walczyło o wolną, niepodległą Polskę. Tę walkę w innej
formie podjęły następne pokolenia – podkreślił.
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
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 e-mail: 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

https://ipn.gov.pl/chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html#mailto:pogrzeb28sierpnia@ipn.gov.pl


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 lub
pogrzeb28sierpnia@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
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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”.

BIOGRAMY BOHATERÓW

Danuta Siedzikówna

Feliks Selmanowicz
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