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Krakowskie uroczystości w 81. rocznicę
sowieckiej agresji na Polskę

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

17 września 2020 r. w katedrze wawelskiej metropolita krakowski abp Marek
Jędraszewski odprawił mszę świętą, po której na pl. o. Studzińskiego odbyła się
patriotyczna uroczystość. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, samorządu,
służb mundurowych, delegacje organizacji społecznych i kombatanckich.
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Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał w swoim wystąpieniu mówił m.in. o
lansowanej w Rosji, kłamliwej wersji historii, według której Związek Sowiecki, po pokonaniu
III Rzeszy, przyniósł Europie Środkowej wolność. Tymczasem Sowieci i Stalin są tak samo
winni wywołania wojny, jak Niemcy i Hitler. 81 lat temu wspólnie napadli na Polskę,
związani haniebnym paktem.

Po Apelu Pamięci i salwie honorowej złożono kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i tablicą
zesłańców Sybiru. Oddział IPN w Krakowie był współorganizatorem uroczystości. Wcześniej
w klasztorze kapucynów przy ul. Loretańskiej spotkali się Sybiracy. W krużganku, pod
tablicą zesłańców Sybiru, zmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Uroczystości w 81. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę rozpoczęły się rano na cmentarzu
Rakowickim. Dyrektor krakowskiego IPN złożył kwiaty przed symboliczną Mogiłą –
Pomnikiem Ofiar Komunizmu. Zebrani zmówili modlitwę za poległych, której przewodniczył
o. Jerzy Pająk, kapelan kombatantów i środowisk niepodległościowych. Ceremonię w
asyście wojskowej zorganizował Antoni Wiatr, przewodniczący Komitetu Opieki nad
Miejscami Zbrodni Komunizmu.
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Galeria Plakatu IPN w Krakowie. Materiały edukacyjne [PDF]

Teka edukacyjna. Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich
terenów Rzeczypospolitej (1939-1941)

„21 857. Katyńskie liczby”. Spot wideo krakowskiego IPN

Operacja polska NKWD 1937-1938
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