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Akcja edukacyjno-społeczna „Zapal znicz
pamięci” – 27 października 2019
Po raz jedenasty zachęcaliśmy do upamiętnienia ofiar zbrodni
niemieckich z początku II wojny światowej.

XI edycję akcji edukacyjno-społecznej „Zapal
znicz pamięci” zorganizowaliśmy w niedzielę
27 października 2019 r.

Wszystkich chcących wraz z nami uczcić pamięć ofiar zbrodni niemieckich, zwłaszcza z
terenu ziem wcielonych w 1939 roku do III Rzeszy (osoby prywatne, instytucje, organizacje,
stowarzyszenia i środowiska) zachęcaliśmy do zapalenia symbolicznych zniczy pamięci w
miejscach okupacyjnego terroru położonych w najbliższym sąsiedztwie oraz
udokumentowania własnego udziału w tej akcji.

Fotografie z akcji można było przesyłać pocztą elektroniczną na adresy znicz@dzieje.pl
oraz znicz@radiopoznan.pl.

Akcja „Zapal znicz pamięci” obejmuje Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy, Śląsk, ziemię łódzką
i ciechanowską – tereny zachodnich kresów II RP, które po wybuchu II wojny światowej
zostały zagrabione przez hitlerowskie Niemcy. Tylko do końca 1939 roku Niemcy
zamordowali tu 40 tysięcy Polaków. Była to część większej operacji mającej na celu
eksterminację polskich elit i w konsekwencji pozbawienie Polski warstwy przywódczej.

W tym roku mija 80. rocznica akcji „Intelligenzaktion” – operacji niemieckiej skierowanej
przeciwko polskiej inteligencji z obszaru Pomorza Gdańskiego, Kujaw,
Górnego Śląska i  Wielkopolski. Dwie trzecie zatrzymanych osadzono w obozach
koncentracyjnych w Niemczech (m.in. Dachau oraz Sachsenhausen). Pozostałych skazano
na karę śmierci przez rozstrzelanie. Szacuje się, że podczas akcji zamordowano łącznie
około 40 tys. obywateli II Rzeczpospolitej. W Łodzi i okolicach  do największych
zatrzymań  doszło między 9 a 11 listopada 1939 r., tuż po włączeniu miasta w granice III
Rzeszy. 

27 października 2019 r. przedstawiciel Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Łodzi zapalił znicz – tradycyjnie już, jak co roku – na mogile
przedstawicieli łódzkiej inteligencji, zamordowanych jesienią 1939 r., znajdującej się na
cmentarzu komunalnym na Dołach przy ul. Smutnej w Łodzi.

Patronat medialny nad akcją sprawował portal Muzeum Historii Polski i Polskiej Agencji
Prasowej dzieje.pl. Przystąpiło do niej pięć Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN
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(Poznań, Bydgoszcz, Katowice, Łódź, Gdańsk) oraz lokalne rozgłośnie Polskiego Radia
(Radio Poznań, Radio PIK, Radio Katowice, Radio Łódź, Radio Puls) oraz nasi dotychczasowi
partnerzy ze związków kombatanckich, nauczyciele i młodzież.

Akcji towarzyszyło zrealizowane 19 października 2019 r. interdyscyplinarne szkolenie dla
nauczycieli „Intelligenzaktion Litzmannstadt”.

Poniżej publikujemy listę miejsc pamięci w województwie łódzkim.
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