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„Spotkania z historią” dla osadzonych w Areszcie Śledczym
we Wrocławiu – 9 lipca 2021 r.
W piątek 9 lipca br. odbyły kolejne z zajęć edukacyjnych organizowanych
przez Oddział IPN we Wrocławiu dla osadzonych w Areszcie Śledczym we
Wrocławiu (ul. Świebodzka 1). Tematyka spotkania nawiązywała do
obchodzonego corocznie 11 lipca - Narodowego Dnia Pamięci Oﬁar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II
Rzeczypospolitej Polskiej. Data nawiązuje do tzw. krwawej niedzieli z 1943 r.,
gdy w blisko 100 miejscowościach Wołynia dokonano masowych mordów na
Polakach przeważnie zgromadzonych w świątyniach i uczestniczących we
Mszach świętych.
W piątek 9 lipca br. odbyły kolejne z zajęć edukacyjnych organizowanych przez Oddział IPN we
Wrocławiu dla osadzonych w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (ul. Świebodzka 1). Tematyka
spotkania nawiązywała do obchodzonego corocznie 11 lipca - Narodowego Dnia Pamięci Oﬁar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
Data nawiązuje do tzw. krwawej niedzieli z 1943 r., gdy w blisko 100 miejscowościach Wołynia
dokonano masowych mordów na Polakach przeważnie zgromadzonych w świątyniach i
uczestniczących we Mszach świętych.
Poświęcając ten dzień pamięci oﬁar rzezi wołyńskiej, jednocześnie oddajemy hołd wszystkim
obywatelom II Rzeczypospolitej: Polakom, Żydom, Ormianom, Czechom i przedstawicielom innych
mniejszości - będącym oﬁarami mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny
światowej. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność licznej grupie „Ukraińców Sprawiedliwych” , którzy z
narażeniem życia odmawiali udziału w zbrodni i spieszyli z pomocą osobom zagrożonym śmiercią.
Program zorganizowanych w areszcie zajęć obejmował wykład dr. Stanisława A. Bogaczewicza:
„Rzeź wołyńska - symbol ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach
Południowo- Wschodnich” oraz prezentację ﬁlmu dokumentalnego : „Było sobie miasteczko”
(Produkcja: Polska; Rok produkcji: 2009. Czas: 49 min. Reżyseria i scenariusz: Tadeusz Arciuch i
Maciej Wojciechowski.
W kolejnych dniach uczestnicy zajęć oraz inni osadzeni będą mieli sposobność wysłuchania
przez miejscowy radiowęzeł cyklu reportaży: „Wołyń 1943” (autorzy: Anna Lisiecka, Antoni Szybis,
Irena Piłatowska, Iwona Smolka). Producent Polskie Radio SA, Agencja Fonograﬁczna. Wydawca
Polskie Radio SA (2011).
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