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Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i
Obozów Zagłady – Jarosław, 14 czerwca 2020
80. rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz,
w którym byli mieszkańcy ziemi jarosławskiej i uczniowie Szkoły
Budowlanej w Jarosławiu
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14 czerwca 2020 r. przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jarosławskie uroczystości w 80. rocznicę
pierwszego transportu do KL Auschwitz, w którym byli również więźniowie z Jarosławia i okolic,
odbyły się przed pamiątkową tablicą na dworcu PKP oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy,
tam, gdzie mieściła się siedziba gestapo podczas II wojny światowej.
 
Tablica poświęcona jest pamięci wszystkich więźniów z powiatu jarosławskiego, których
udziałem była wywózka do niemieckich „koncentrazionlagier”. Z kolei w piwnicach dzisiejszego
PUP, w czasie wojny Niemcy urządzili katownię. Dziś odsłonięto tam - a uczynił to Kazimierz
Kopeć, świadek tamtych lat, również więzień tego aresztu - miejsce pamięci.
 
Partnerami w tym przedsięwzięciu byli dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, starosta jarosławski Stanisław Kłopot, prezes Stowarzyszenia
„Ocalić przeszłość dla przyszłości” Iwona Zelwach oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Jarosławiu Jan Wygnaniec, przy wydatnej pomocy Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.
 
Gośćmi uroczystości byli m.in. minister Anna Schmidt-Rodziewicz, poseł Tadeusz Chrzan,
który jako starosta jarosławski, podjął decyzję o zaaranżowaniu rzeczonych piwnic na miejsce
pamięci, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, reprezentanci senatora Mieczysława
Golby i europosła Bogdana Rzońcy. Byli również archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej
Surowiec, ks. prałat Marian Bocho. W uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli rodzin ofiar,
w imieniu których głos zabrał Andrzej Tokarz, syn Kazimierza Tokarza - więźnia KL Auschwitz nr
282, mieszkańców miasta, stowarzyszeń i mediów.
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Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
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Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady do Jarosławia (pdf, 178.76 KB) 01.06.2020 08:00
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