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Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i
Obozów Zagłady – Rzeszów, 14 czerwca 2019



14 czerwca obchodzimy w naszej Ojczyźnie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jest to święto narodowe,
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca  2006 r., dla upamiętnienia
milionów ofiar, naszych rodaków więzionych i zabijanych w niemieckich więzieniach i obozach
koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej.

Obchodzimy je w symboliczny dzień 14 czerwca, w 79. rocznicę deportacji pierwszego
transportu polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz. Wśród 728 pierwszych więźniów obozu Auschwitz było 40 rzeszowian oraz
kilkudziesięciu mieszkańców obecnego województwa podkarpackiego. W 1940 r. Niemcy
skierowali tam z więzienia w Tarnowie grupę osób, wśród nich byli żołnierze kampanii
wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i
studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów.

Uroczyste obchody w Rzeszowie rozpoczną się  Mszą Świętą w intencji żyjących i zmarłych
ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych o godzinie 12:00 w kościele pw. św. Krzyża, przy
ul. 3 Maja  z udziałem więźniów i rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz
wszystkich, którym bliska jest pamięć o ofiarach Golgoty Zachodu.

O więźniach deportowanych 14 czerwca 1940 roku do KL Auschwitz mogą Państwo przeczytać
m. in. w:

tekście TRANSPORT DWUDZIESTOLATKÓW, autorstwa Szymona Kowalskiego
z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
https://pamiec.pl/pa/teksty/artykuly/17025,TRANSPORT-DWUDZIESTOLATKOW.ht
ml
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relacji MOJA DROGA DO AUSCHWITZ, ilustrowanej fotografiami z tarnowskich
uroczystości związanych z 75. rocznicą pierwszego transportu polskich więźniów
politycznych do KL Auschwitz
http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/14930,MOJA-DROGA-DO-AUSCHWITZ-relacja-Kazim
ierza-Albina.html  

rozmowie TABAKIERA Z SYGNATURĄ SKOCZKA z Agnieszką Sieradzką z
działu zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w której
mówi o przedmiocie z niezwykłą historią autorstwa słynnego olimpijczyka
Bronisława Czecha
http://pamiec.pl/pa/teksty/wywiady/17017,TABAKIERA-Z-SYGNATURA-SKOCZKA.ht
ml  

artykule OBOZOWE LATA TADEUSZA PIETRZYKOWSKIEGO – BOKSERA,
KTÓRY PIĘŚCIAMI WYWALCZYŁ SOBIE ŻYCIE, autorstwa Marty Bogackiej w
numerze 2 (20)/2012 Pamięci i Sprawiedliwości
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/pamiec-i-sprawiedliwosc/13355,nr-2-20201
2.html  
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