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XII edycja akcji „Zapal znicz pamięci” – 25
października 2020

Zapal znicz pamięci w miejscach zbrodni dokonanych przez Niemców w ramach Operacji
Tannenberg i „politycznego oczyszczania gruntu” w pierwszych miesiącach II wojny
światowej. Uczcij pamięć ok. 40 000 przedstawicieli polskich warstw przywódczych, którzy
zostali zamordowani na terenach II RP wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy: w Wielkopolsce,
regionie łódzkim, na Pomorzu, Kujawach i Górnym Śląsku.

Operacja Tannenberg to kryptonim niemieckiej operacji eksterminacyjnej skierowanej
przeciwko polskim warstwom przywódczym na początku II wojny światowej. Tylko do końca
1939 r. Niemcy wymordowali na terenach wcielonych do III Rzeszy prawie 40 000 polskich
obywateli.

 

W tym roku w szczególności przypominamy w woj. śląskim  – Edmunda
Baranowskiego (1886–1939), aptekarza, powstańca wielkopolskiego, aresztowanego
przez Niemców w swoim mieszkaniu i zamordowanego 4 września 1939 r. w Katowicach w
masowej egzekucji.

W piątek 23 października 2020 r. Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach oraz Michał Miwa-Młot zapalili znicz pod tablicą
upamiętniającą Edmunda Baranowskiego, która znajduje się w Chorzowie Batorym, przy ul.
Dyrekcyjnej.
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Zachęcamy do zapoznania się z ideą akcji oraz postaciami z poszczególnych regionów
przedstawionymi w folderze oraz na grafikach przygotowanych przez Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, przy współpracy z IPN w Gdańsku, Katowicach i Łodzi
oraz Delegaturą IPN w Bydgoszczy.

Zachęcamy do zrobienia zdjęcia w miejscu pamięci i przesłania go na adres:
zapalzniczpamieci@ipn.gov.pl

Akcja medialno-edukacyjna „Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu Oddziałowych Biur
Edukacji Narodowej IPN, Radia Poznań oraz lokalnych rozgłośni radiowych, w tym Polskiego
Radia Katowice. Celem akcji jest upamiętnienie polskich obywateli II RP, zamordowanych przez
Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

Partnerem medialnym jest portal dzieje.pl. Akcja odbywa się pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Koordynator regionalny OBEN IPN Katowice:

Michał Miwa-Młot, michal.miwa-mlot@ipn.gov.pl , (32) 207 07 12
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