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W Europejskim Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i
Nazizmu szczeciński Oddział IPN upamiętnił ofiary
tych totalitarnych reżimów – Brojce, Szczecin, 23
sierpnia 2022
23 sierpnia 2022 w Brojcach odsłonięty został pomnik
poświęcony Ofiarom Zbrodniczych Ideologii oraz miał miejsce
wernisaż najnowszej wystawy IPN pt. „Pakt zbrodniarzy”. W
Szczecinie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod
pomnikami Pamięci Sybiraków oraz Ofiar Zbrodni
Stalinowskiego Ludobójstwa.
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Michał  Zinowik  Wójt  Gminy  Brojce  podkreślił,  że  pomnik  stanowi  pewną  dziejową
sprawiedliwość,  ponieważ  „w  miejscu,  w  którym  przez  lata  stał  pomnik  rzekomych
wyzwolicieli ziemi, na której teraz stoimy, stoi pomnik poświęcony ich ofiarom”.

Poseł  na  Sejm  Michał  Jach  zwrócił  uwagę,  że  „dzięki  takim  trwałym  znakom  nasza
tożsamość narodowa i lokalna włącza się w całą historię Rzeczypospolitej”.

Dr Paweł Skubisz Dyrektor IPN Oddział w Szczecinie w swoim wystąpieniu nawiązał do
obchodzonego  dziś  Europejskiego  Dnia  Pamięci  Ofiar  Stalinizmu  i  Nazizmu.  Mówił  o
ogromnych konsekwencjach układu pomiędzy Niemcami i  Związkiem Sowieckim,  który
otworzył drogę do II wojny światowej i wszystkich jej konsekwencji na wiele dzisięcioleci. 

Uroczystość została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
we współpracy z Urzędem Gminy Brojce. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele
władz  państwowych  i  samorządowych,  służb  mundurowych,  organizacji  społecznych  i
politycznych oraz duchowieństwa.

 

W Szczecinie Sebastian Ligarski Naczelnik OBBH oraz Anna Zarzycka p.o. Naczelnika OBEN
złożyli  kwiaty  i  zapalili  znicze  pod  pomnikami  Pamięci  Sybiraków  oraz  Ofiar  Zbrodni
Stalinowskiego  Ludobójstwa.

 

***

 

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu obchodzony jest 23 sierpnia, w dniu, w
którym w 1939 r. podpisano pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim i Rzeszą
Niemiecką, poszerzony o tajny protokół. Jest on znany jako pakt Ribbentrop–Mołotow.

https://szczecin.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/87/87-758782.jpg


Adolf Hitler i Józef Stalin wspólnie przygotowali Europie i całemu światu hekatombę wojny o
niespotykanych dotąd rozmiarach. Pierwszą ofiarą ich współpracy padła Polska,
zaatakowana z dwóch stron 1 i 17 września 1939 r.

W wyniku trwających sześć długich lat represji obydwu reżimów totalitarnych
Rzeczpospolita Polska straciła blisko 6 milionów obywateli. To historia tysięcy zbrodni,
których symbolami pozostają do dzisiaj Katyń i KL Auschwitz.

Związek Sowiecki po dwuletnim okresie bliskiej współpracy z III Rzeszą 22 czerwca 1941 r.
sam został przez nią zaatakowany. ZSRS wojnę kończył już w szeregach zwycięskiej koalicji
alianckiej. Anglosasi ustępowali wobec nowej imperialnej polityki sowieckiego
totalitaryzmu. O sowieckim współudziale w „zbrodni założycielskiej” niewielu chciało
wówczas pamiętać.

Hitler i Ribbentrop za swoje czyny zapłacili śmiercią. Pierwszy w obliczu klęski popełnił
samobójstwo w bunkrze Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Drugi został skazany na karę śmierci
przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Tysiące niemieckich oprawców
pozostało jednak bezkarnych.

 

 

 


