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76. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na
obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z
dnia  22 lipca  2016 roku.  Święto  ma na celu  upamiętnienie  ofiar  rzezi  wołyńskiej  i  innych
mordów dokonanych na obywatelach II Rzeczpospolitej przez ukraińskich nacjonalistów w
czasie II  wojny światowej. Wspomnienie przypada 11 lipca 1943 roku, w rocznicę tzw.
krwawej  niedzieli,  będącej  punktem  kulminacyjnym  masowych  eksterminacji  polskiej
ludności  cywilnej  na  Wołyniu  przez  OUN,  UPA,  wspieranych  przez  lokalną  ludność
ukraińską.

W  76.  rocznicę  Zbrodni  Wołyńskiej  Instytut  Pamięci  Narodowej  uczestniczył  w  obchodach
rocznicowych  upamiętniających  ofiary,  m.in.  w  Warszawie,  Gdańsku,  Grudziądzu,  Zielonce
Pasłęckiej, Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu

 

PROGRAM OBCHODÓW

 

IPN CENTRALA

11 lipca, Warszawa:

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
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ODDZIAŁ IPN GDAŃSK

11 lipca, Gdańsk:

15.00-16.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Eksterminacji
Ludności Polskiej na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej i ul. Katarzynki obok kościoła pw.
św. Brygidy); okolicznościowe przemówienia (prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN
Gdańsk);

17.00 – prelekcja, spotkanie ze świadkiem, prezentacja broszury. Miejsce: Sala
Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (Gdańsk, al. Grunwaldzka
216 w budynku IPN Oddział w Gdańsku); 

17.00-17.15 – powitanie zaproszonych gości (Krzysztof Drażba, naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku);

17.15-18.15 – prelekcja „Ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej”
(Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku);

18.15-19.15 – spotkanie ze świadkiem zbrodni OUN-UPA Janem Michalewskim (ur.
1938) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944. Moderator: Katarzyna
Underwood (IPN Gdańsk);

19.15 – prezentacja najnowszej broszury IPN Gdańsk „Wołyń 1943. Ludobójstwo
Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa” autorstwa Karola i Katarzyny
Lisieckich.

 

 

11 lipca, Grudziądz:

Fot. Sławek KasperFot. Sławek Kasper
(IPN)(IPN)

UroczystościUroczystości
upamiętniające 76.upamiętniające 76.
rocznicę Krwawejrocznicę Krwawej

Niedzieli na Wołyniu –Niedzieli na Wołyniu –
Gdańsk, 11 lipca 2019Gdańsk, 11 lipca 2019

Spotkanie ze świadkiemSpotkanie ze świadkiem
zbrodni OUN-UPAzbrodni OUN-UPA

Janem Michalewskim –Janem Michalewskim –
Gdańsk, 11 lipca 2019Gdańsk, 11 lipca 2019

Prezentacja najnowszejPrezentacja najnowszej
broszury IPN Gdańskbroszury IPN Gdańsk

„Wołyń 1943.„Wołyń 1943.
Ludobójstwo PolakówLudobójstwo Polaków

na Wołyniu 1939-1945.na Wołyniu 1939-1945.
Świadectwa” autorstwaŚwiadectwa” autorstwa

Karola i KatarzynyKarola i Katarzyny
Lisieckich – Gdańsk, 11Lisieckich – Gdańsk, 11

lipca 2019lipca 2019

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/73963,Program-uroczystosci-upamietniajacych-76-rocznice-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu-G.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/74353,Uroczystosci-upamietniajace-76-rocznice-Krwawej-Niedzieli-na-Wolyniu-Gdansk-11-l.html
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301183_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301186_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301189_g.jpg


16.00 – uroczystości pod pomnikiem wołyńskim. Wydarzeniu towarzyszyło
rozdawanie broszur IPN Gdańsk „Wołyń 1943”

 

 

12 lipca, Zielonka Pasłęcka:

12.00 – rozpoczęcie uroczystości od Mszy św., następnie prezentacja broszury IPN
Gdańsk „Wołyń 1943”. Wydarzeniu będzie towarzyszył namiot IPN z upominkami
dla uczestników wydarzenia. Po uroczystościach w Zielonce Pasłęckiej delegacja
IPN Gdańsk złoży kwiaty w Malborku przy dworcu PKP, pod tablicą poświęconą
pochodzącym z Wołynia pierwszym powojennym osadnikom w Malborku.

 

 

ODDZIAŁ IPN KRAKÓW

11 lipca, Kraków:

9.30 – msza święta w kościele karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP (ul. Rakowicka 18)

11.00 – złożenie kwiatów przy Pomniku Ofiar Zbrodni Ludobójstwa na cmentarzu
Rakowickim (przy południowo-zachodnim murze cmentarza, w pasie nr 49, obok
austriackiego cmentarza wojennego)
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11 lipca, Tarnów:

9.45 – Stary Cmentarz w Tarnowie, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy
Kurhanie Kresowym

10.30 – parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tarnowie (ul.
Narutowicza 28), otwarcie wystawy IPN „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których
nie ma”

11.00 – sala konferencyjna starostwa, wystąpienia organizatorów, wykład dr.
Pawła Naleźniaka z krakowskiego IPN „Samoobrony polskie na Wołyniu”

 

 

DELEGATURA IPN KIELCE

11 lipca, Kielce:

godz. 18.00 – pokaz filmu „Wołyń” w reż. Wojciecha Smarzowskiego poprzedzony
słowem wstępnym Marka Jończyka z kieleckiej delegatury IPN w ramach I
Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”

 

ODDZIAŁ IPN LUBLIN
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krakowskiego IPNkrakowskiego IPN
„Samoobrony polskie„Samoobrony polskie
na Wołyniu” – 11 lipcana Wołyniu” – 11 lipca

20192019

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301192_g.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/73825,W-Tarnowie-mozna-ogladac-wystawe-IPN-o-rzezi-wolynskiej.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/37373,Wolyn-1943-Wolaja-z-grobow-ktorych-nie-ma.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/37373,Wolyn-1943-Wolaja-z-grobow-ktorych-nie-ma.html
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301207_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301195_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-301786_g.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67813,Pokaz-Wolynia-w-ramach-kieleckiego-przegladu-Historia-w-filmie-Kielce-11-lipca-2.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67813,Pokaz-Wolynia-w-ramach-kieleckiego-przegladu-Historia-w-filmie-Kielce-11-lipca-2.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67813,Pokaz-Wolynia-w-ramach-kieleckiego-przegladu-Historia-w-filmie-Kielce-11-lipca-2.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/73981,Pokaz-filmu-i-obchody-upamietniajace-76-rocznice-zbrodni-wolynskiej-Lublin-16-17.html


16-17 lipca, Lublin:

pokaz filmu i obchody upamiętniające 76. rocznicę zbrodni wołyńskiej

 

ODDZIAŁ IPN POZNAŃ

11 lipca, Żary, Zielona Góra-Łężyca

obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem
przedstawiciela IPN w Poznaniu

 

ODDZIAŁ IPN RZESZÓW

 

11 lipca

Na grobach wszystkich pomordowanych przez OUN-UPA w województwie
podkarpackim zostały zapalone białe i czerwone znicze. Był to nasz wyraz pamięci
o ofiarach banderowców zarówno z naszego regionu, jak i tych pomordowanych
na Kresach Wschodnich II RP. Akcja miała szczególny charakter na terenie powiatu
lubaczowskiego, gdyż na cmentarze wyruszyła delegacja pracowników IPN Oddział
w Rzeszowie, a także drużyny z Hufca ZHP w Lubaczowie, strzelcy z Jednostki
Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia i członkowie Oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lubaczowie.
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ODDZIAŁ IPN SZCZECIN

11 lipca, Szczecin

12.00 – uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej
Polskiej (Cmentarz Centralny przy Pomniku Ofiar nacjonalistów ukraińskich w
latach 1939-1947)

 

 

ODDZIAŁ IPN WROCŁAW

11 lipca, Wrocław

13:00 – otwarcie przed Dworcem Głównym PKP we Wrocławiu wystawy „Wołyń
1943. Wołają z grobów , których nie ma” zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro
Edukacji IPN we Wrocławiu

16 lipca, Kluczork

otwarcie wystawy „Wołają z grobów, których nie ma”
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