
 

 

                      

 

Tokio,  26 stycznia 2021 r. 

Informacja prasowa (News Release) 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

 

W dniu 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 

i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945), co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. 

Były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, którego 76. rocznicę wyzwolenia obchodzimy 

w tym roku, pozostaje jednym z najważniejszych symboli pamięci o Zagładzie. Wraz z tysiącami miejsc pamięci 

rozsianych po całym świecie przypomina o okrutnych zbrodniach, ale też oddaje cześć pamięci ofiar. 

W tym roku obchody w Tokio Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, organizowane od 2015 r. 

przez Tokyo Holocaust Education Resource Center (Kokoro), we współpracy z Ambasadą RP w Tokio, 

Ambasadą Izraela i Ambasadą Niemiec z powodu pandemii COVID 19 odbędą się w formule online (27 stycznia 

19:30-21:30) https://www.npokokoro.com/20210127 w programie wykład Tali Nates – dyrektor  

Johannesburg Holocaust & Genocide Centre oraz video-przesłania Ambasadorów Polski, Izraela i Niemiec. 

Pierwszy transport więźniów trafił do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Byli to polscy więźniowie polityczni, 

których zdecydowano kierować do obozu ze względu na masowe aresztowania Polaków, a w konsekwencji - 

przepełnienie więzień na terenie okupowanej przez Niemców Polski. 

              

https://www.npokokoro.com/20210127


Dwa lata później Auschwitz stało się jednym z głównych ośrodków realizacji „ostatecznego rozwiązania 

kwestii żydowskiej” - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez Rzeszę 

Niemiecką tereny. W obozie Auschwitz-Birkenau zamordowano 1-1,5 miliona ludzi, z czego ok. milion stanowili 

Żydzi. Wielu z nich było obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau 

został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. po wkroczeniu na okupowane tereny polskie Armii Czerwonej.  

              Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów. 

Rząd RP na uchodźstwie i tysiące naszych Rodaków angażowało się w pomoc Żydom przez cały okres 

II wojny światowej. Trzeba pamiętać, że w okupowanej przez Niemców Polsce groziła za to kara śmierci. 

               Polacy tworzą największą grupę osób odznaczonych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, 

przyznawanym przez Instytut Yad Vashem - 7,122 wg stanu na 1 stycznia 2020 r. 

Ambasada RP i Instytut Polski w Tokio w ostatnich latach zorganizowały szereg wydarzeń mających 

na celu upamiętnienie Polaków niosących pomoc Żydom w czasie niemieckiej okupacji w Polsce, w tym: 

              - w 2014 r. w ramach Roku Jana Karskiego sympozjum i wystawę „Jan Karski. Człowiek Wolności” 

(Muzeum Historii Polski) na Uniwersytecie Aoyama Gakuin w Tokio oraz komiks o Janie Karskim; w 2015 r. 

sympozjum i wystawę grafik Mieczysława Kościelniaka - byłego więźnia obozu Auschwitz na Uniwersytecie 

Waseda we współpracy z Tokyo Holocaust Education Resource Center; w 2016 r. sympozjum na temat 

rtm. Witolda Pileckiego z okazji 115. rocznicy urodzin na Uniwersytecie Aoyama Gakuin; 2018 r. wydanie 

japońskojęzycznej broszury pt. „Żegota. Rada Pomocy Żydom" (IPN) i sympozjum w Gakuin Astudio Uniw. 

Aoyama poświęcone Irenie Sendlerowej we współpracy z NPO Forum Polska z okazji Roku Ireny Sendlerowej; 

             -  w 2019 r. w ramach Polskiego Festiwalu Filmowego film dokumentalny pt. „Paszporty Paragwaju” 

(IPN) o pomocy udzielanej Żydom przez polskich dyplomatów w ramach Grupy Ładosia w latach 1941-43; 

w 2020 r. wystawa pt. „Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim 

Wschodzie” (dr Olga Barbasiewicz UJ), japońskojęzyczna broszura o tym samym tytule i film dokumentalny 

o Amb. T. Romerze z serii „Dyplomaci II RP” w Chiune Sugihara Museum w Tokio, włączenie do ekspozycji stałej 

otwartego po renowacji Muzeum Portu Humanitaryzmu w Tsuruga ww. filmu „Dyplomacji II RP: 

Tadeusz Romer” w japońskojęzycznej wersji. 

W dniach 19 stycznia - 30 marca br. w Osaka International Peace Center otwarta jest wystawa 

pt. „Between Life and Death. Stories of rescue during the Holocaust” przygotowana przez Europejską Sieć 

Pamięć i Solidarność w Warszawie.  

Z ostatnio wydanych w Japonii publikacji o tematyce Holokaustu można wymienić książkę 

„The Auschwitz volunteer” o rtm. W. Pileckim (sierpień 2020, wyd. Misuzu Shobo, tłum. Shigeki Sugiura). 

Oprac. IP w Tokio 

 

Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook: 

https://www.facebook.com/Ambasada-RP-

w-Tokio 

Instytut Polski w Tokio 

https://pl.instytut-polski.org/ 

tokio@instytutpolski.pl  

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook:  

https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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