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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu – 27 stycznia 2019
W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu zapraszamy do zapoznania się z prezentacją
wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczących
tragicznej historii Żydów podczas II wojny światowej
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of
Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) to święto obchodzone 27
stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostało
uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by uczcić pamięć Żydów
pomordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym
świecie.

W Warszawie upamiętniono ofiary Holokaustu podczas uroczystości zorganizowanych przy
pomniku Bohaterów Getta. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych, władz
Warszawy, a także duchowni różnych wyznań. Przed pomnikiem złożono wieńce. Istytut
Pamięci Narodowej reprezentował na uroczystościach wiceprezes IPN – dr Mateusz
Szpytma.

Główne obchody, z udziałem m.in. premiera RP Mateusza Morawieckiego, odbyły się jak co
roku na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wieniec pod Ścianą Śmierci
złożył w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip
Musiał.

* * *

W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, oprócz szeregu innych
inicjatyw, pragniemy Państwu przypomnieć także dorobek naukowy i wydawniczy Instytutu
Pamięci Narodowej dotyczący tragicznej historii Żydów podczas II wojny światowej.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją naszych wydawnictw i równocześnie
zachęcamy do ich lektury.
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Wybrane inicjatywy związane z obchodami 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

BIAŁYSTOK

29 stycznia – otwarcie wystawy „Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie
mogę” oraz wykład dr. Pawła Piotra Warota „Sytuacja Żydów w okupowanej Polsce
w latach 1939–45”

GDAŃSK

25-26-27 stycznia –Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

KIELCE 

30 stycznia – projekcja filmu „The Liberation of Auschwitz”

ŁÓDŹ

25 stycznia – przejście z młodzieżą do tablic w miejscach pamięci z wykorzystaniem
AudioTripu „Śladami łódzkiego getta”

RZESZÓW

23, 25 stycznia – 2 lutego 2019 – XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu (obchody odbywają się w 70
miejscowościach), program w załączeniu

SOFIA

24 stycznia – otwarcie wystawy IPN „Żegota – Rada Pomocy Żydom” w Instytucie
Polskim w Sofii

WARSZAWA

27 stycznia – uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta w Warszawie z udziałem
wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmy, godz. 12.00

30 stycznia – pokaz filmu „Paszporty Paragwaju”

WIEDEŃ 

28 stycznia – otwarcie wystawy IPN „Żegota – Rada Pomocy Żydom” w Instytucie
Polskim w Wiedniu
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IPNtv: „Taśmy bezpieki” – Zagłada Żydów na okupowanych ziemiach polskich w
czasie II wojny światowej

PLIKI DO POBRANIA

Wydawnictwa IPN dotyczące Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny
światowej (pdf, 16.72 MB) 17.01.2019 16:00
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