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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang. International Day of 

Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) - święto uchwalone 1 listopada 

2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia 

żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. 

W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia 

historycznego. 

Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia - rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-

Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną. 

Przesłanie. 

W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie 

programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holocaustu 

i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało 

również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć 

i edukację na temat Holocaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed 

nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami. 

W rezolucji 61/255 z 26 stycznia 2007 Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło kłamstwo 

oświęcimskie. 

Obchody w Polsce. 

W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się 

w Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta. 
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Czas pamięci i jedności. 

Rok wcześniej (22 listopada 2004 roku) Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dni 

8 i 9 maja czasem pamięci i jedności, wskazując, że jest to Czas upamiętniający 

i jednoczący Tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Zgromadzenie 

wezwało państwa członkowskie, organy NZ, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne 

do corocznych obchodów jednego bądź obu tych dni, by w ten sposób oddać hołd tym, którzy 

stracili swe życie podczas II wojny światowej. 

 

W środę 27 stycznia 2021 r. przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Uroczystości rocznicowe 

odbędą się jedynie w przestrzeni internetowej. Ma to oczywiście związek z pandemią 

koronawirusa. Głównym motywem rocznicy będzie los dzieci w Auschwitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau opublikowało ramowy program 

rocznicowych uroczystości 27 stycznia. 

O godz. 16 głos zabiorą ocaleni. Po nich nastąpią oficjalne wystąpienia głów państw, 

na koniec dyrektora Miejsca Pamięci Piotra Cywińskiego. Uroczystość zakończą modlitwy 

duchownych za ofiary obozu, ocalonych i o pokój na świecie. 

O godz. 17 przeprowadzona zostanie dyskusja online „Wpływ wojny i Holokaustu 

na kształtowanie się tożsamości dziecka”. 

Transmisja rocznicowego wydarzenia dostępna będzie na stronie internetowej 

76.auschwitz.org. 

- W Auschwitz zamordowano ponad 200 tysięcy dzieci - mówi dyrektor Muzeum 

Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. - Zupełnie niewinnych, dobrych, ciekawych życia, 

kochających swoich najbliższych, ufnych dzieci. Nigdy świat dorosłych - przecież tak często 

niesprawiedliwy i okrutny – nie objawił tak bardzo swojej bezduszności, swojego zła. 
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Tego się nie da usprawiedliwić żadną ideologią, żadnymi rozliczeniami, żadną polityką. 

W tym roku rocznicę wyzwolenia chcemy poświęcić wszystkim najmłodszym ofiarom obozu 

- dodaje. 

Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej  232 tys. dzieci, 

z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. 

Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. 

Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których 

w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. 

Do momentu wyzwolenia terenów obozowych przez żołnierzy Armii Czerwonej, 

niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także 

Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. 
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