Instytut Pamięci Narodowej

1z1

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/18/11056/PRZEGLAD_MEDIOW__2...

Piątek, 6 listopada 2009, data aktualizacji serwisu: 06.11.2009

strona główna

mapa serwisu

newsletter

wybierz serwis:

Strona główna / Wydział prasowy / Media o IPN /

Komunikaty
Wydział Informacji i
Komunikacji Społecznej
Media o IPN

Media o IPN
PRZEGLĄD MEDIÓW – 27 października 2009
KRÓTKO:

Szukaj w serwisie

wpisz frazę...
wyszukiwarka zaawansowana

Obaj byli nauczycielami, entuzjastami fotografii, a na swoich zdjęciach uwiecznili okupowaną
Zamojszczyznę. Jeden był mieszkańcem Siemnic, drugi przybył m.in. do Zamościa jako Ŝołnierz
Wehrmachtu. Ich fotograficzne dokonania będzie moŜna skonfrontować na niezwykłej wystawie,
która w środę zostanie otwarta w Muzeum Zamojskim w Zamościu. – Niektóre zdjęcia nie były
dotąd znane – mówi Piotr Kondraciuk, zastępca dyrektora zamojskiego muzeum. – MoŜliwość ich
obejrzenia to wielka atrakcja dla miłośników historii… Będzie moŜna teŜ skonfrontować obraz wojny
na Zamojszczyźnie widziany oczami niemieckiego Ŝołnierza i Polaka. Zdjęcia zostaną powiększone i
zaprezentowane na duŜych planszach. Wystawa pt. „Wojenne ślady” będzie zaprezentowana w
Muzeum Zamojskim przy ul. Ormiańskiej. Została zorganizowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”. Ekspozycję pomogło stworzyć Stowarzyszenie „Zug der Erinnerung”, IPN w Lublinie
oraz zamojscy muzealnicy. Dziennik Wschodni 26.10.2009 r.
Litewskie podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie w pierwszych latach po II wojnie
światowej – o tej nieznanej szerzej karcie historii opowiada jedna z prac opublikowanych w
najnowszej monografii IPN. Umiarkowana współpraca w obliczu wspólnego wroga – tak w latach
1944-1950 układały się na Suwalszczyźnie relacje między polskim a litewskim podziemiem
niepodległościowym. Sowiecka okupacja Litwy i umacnianie się struktur władzy ludowej w Polsce nie
pomogło całkowicie zlikwidować trwającej przez lata nieufności między dwoma narodami, ale oba
podziemia zawiesiły wzajemne swary na kołku. Takie wnioski wypływają z opracowania „Podziemie
litewskie na Suwalszczyźnie do 1950 roku” autorstwa Pawła Kalisza. Zostało ono opublikowane w
wydanej właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej monografii pt. „Aparat bezpieczeństwa Polski
Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad
zagadnieniem”. Gazeta Wyborcza Białystok 27.10.2009 r.
Z udziałem wielu mieszkańców Ostrowca zorganizowano wczoraj promocję ksiąŜki poświęconej
księdzu Stanisławowi Domańskiemu, który walczył o niepodległą Polskę podczas okupacji i po
wojnie. Ksiądz Stanisław Domański urodził się w StrzyŜowicach koło Opatowa. Seminarium
Duchowne ukończył w Sandomierzu. Swoje Ŝycie poświęcił pracy i walce o niepodległą Polskę. W
czasie okupacji walczył z Niemcami, po wojnie odprawiał msze za ojczyznę, w których potępiał
system komunistyczny. Za taką postawę zapłacił najwyŜszą cenę. 9 marca 1946 roku - gdy
próbował przedostać się na ziemie odzyskane - zatrzymali go funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa. Został postrzelony. Przewieziono go do Sienna na posterunek tamtejszej milicji,
gdzie był tor turowany. Zmarł następnego dnia w szpitalu starachowickim. Zasługuje na najwyŜsze
uznanie, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko mówi Grzegorz Sado, 29-letni historyk z Kielc, pracownik
kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, autor ksiąŜki poświęconej księdzu Stanisławowi
Domańskiemu „O Polskę biało-czerwoną". - To postać w ogóle nieznana, bo ksiądz działał na
szczeblu lokalnym. Jednak swoją postawą, zaangaŜowaniem, walką o Polskę dawał świetny przykład
społeczeństwu. Odprawiał msze za ojczyznę podobnie jak ksiądz Popiełuszko. Echo Dnia 27.10.2009
r.
Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej organizuje dziś otwarte seminarium z najnowszej
historii Polski. Wykład o zmaganiach Związku MłodzieŜy Polskiej z kościołem katolickim na
Lubelszczyźnie wygłosi dr Jacek Wołoszyn. Wykład nawiązuje do najnowszej ksiąŜki Wołoszyna
„Walczyć o dusze młodzieŜy” opisującej efekty antykościelnej działalności ZMP na Lubelszczyźnie w
latach 40-tych i 50-tych. Spotkanie rozpocznie się w sali konferencyjno-wystawienniczej lubelskiego
oddziału IPN przy ul. Staszica o godz. 12.00. Radio Lublin, 27.10.2009 r.
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