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Kraków uczcił pamięć ofiar gestapo

  

  

  

  

  

  

  

  

10 września 2021 r. odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy WP ku czci
ofiar gestapo. Przy tablicy pamiątkowej na ul. Pomorskiej 2 złożono kwiaty. IPN
reprezentował dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału.

Tym razem obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo poświęcono działalności konspiracyjnej
Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność – Równość – Niepodległość (PPS-WRN) w Krakowie.
Na patronów wybrano Stefana Rzeźnika i hm. Wojciecha Beliczyńskiego „Wośka”.

Pod tablicą na ulicy Pomorskiej 2, zebrali się licznie przedstawiciele władz miejskich,
wojewódzkich, konsulatów, muzeów, wojska, stowarzyszeń, a także wielu szkół
krakowskich. Szczególnym gościem wydarzenia był syn patrona Dni Pamięci Ofiar Gestapo,
Jan Rzeźnik.

Głos zabrali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, dyrektor Biura
Wojewody Małopolskiego Monika Kolasa, która odczytała list Łukasza Kmity, dyrektor ds.
naukowych Muzeum Krakowa Jacek Salwiński. a także dr hab. Filip Musiał.

Dnia Pamięci Ofiar Gestapo są wydarzeniem zwracającym
uwagę na martyrologię narodu poslkiego w latach II wojny
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światowej. Dzięki temu wydarzeniu, Muzeum Krakowa
skłania nas do obejmowania pamiecią Krakowian, którzy byli
śmiertelnymi ofiarami niemieckiej okupacji, a także tych,
którzy byli przez aparat represji nazistowskiego państwa
ścigani, więzieni, torturowani, osadzani w więzieniach i
obozach – powiedział dyrektor krakowskiego IPN.

Na koniec przemówili uczniowie – uczestnicy projektu edukacyjnego „Obok nas”. Następnie
odbył się Apel Poległych oraz oddano salwę honorową, po której złożono kwiaty pod tablicą
pamiątkową.

Dni Pamięci Ofiar Gestapo obchodzone są w tym roku po raz 15. Odbywają się od 10 do 13
września 2021 r. W czasie II wojny światowej Kraków stanowił centrum niepodległościowej
konspiracji socjalistycznej. PPS-WRN rozwinęła szeroką działalność wydawniczą,
przygotowywała zaplecze dla akcji partyzanckich, organizowała grupy bojowe do walki z
okupantem. Działalność konspiracyjna obejmowała również akcję pomocy dla więźniów
obozów koncentracyjnych i ludności żydowskiej.


