
Gdansk: Obchody 75 . rocznicy rozstrzelania obronc6w Poczty Polskiej [ZDJ~CIA] - Dziennikbaltycki.pl 10.07.15 09 :52 

Dost~p do kilkudziesi~ciu serwis6w informacyjnych jui: od 90 groszy. Dost~p do Piano jest odptatny - kliknij ~ ZALOGUJ SIE; p I 

iPhone/iPad • Android • Program TV E-wydania Forum • RSS • Logowanie do serwisu 

POLSI<A 

Szukaj na st~ni e_: .. _ _ <;ZUKäJ 

PO DRUGIE: WISt.A WIADOMOSCI SPORT REJSY WVBORYSAMO~DOWE 

MY W METROPOLII ZDROWIE HOROSKOPY I OGtOSZENIA 

Dziennik Baltycki » Aktualnosci » Gdansk: Obchody 75. rocznicy rozstrzelania obronc6w Poczty ... 

Gdansk: Obchody 75· rocznicy 
rozstrzelania obroncow Poczty 
Polskiej [ZDJ~CIA] 
Data dodan ia : 2014-10-05 20 :10:46 • Ostatnia akt ualizacja: 2014-10-05 20:19:59 

Marek Adamkowicz 

Komentarz • Przeslij • Drukuj A A + Dodaj komentarz 

W niedziel~ min~to 75 lat od rozstrzelania obroncow Poczty 

Polskiej w Gdansku. Uroczystosci rocznicowe odbyty si~ w 

kosciele sw. Antoniego Padewskiego w Brzeznie, na Cmentarzu 
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Gdatlsk 1930-1945 

Rozmach, z jakim zorganizowano tegoroczne obchody pokazuje, i:e 

czas nie zatart pami~ci o urz~dnikach pocztowych, kt6rzy rankiem 1 

wrzesnia 1939 r. sprzeciwili si~ niemieckiej agresji. 

- Ci ludzie mieli swiadomosc, ze ktadq_ swoje zycie na ottarzu ojczyzny 

- podkresla Bogdan Dombrowski, wiceminister administracji i 

cyfryzacji. - Czas nie moi:e zatrzec pami~ci o ich heroizmie. Naszym 

obowiq_zkiem jest przekazywanie kolejnym pokoleniom pami~ci o 

pocztowcach. 

Wai:nq_ rol~ w tym wzgl~dzie odegrat jui: Dieter Schenk, kryminolog, 

badacz zbrodni nazistowskich. "Sprawiedliwy Niemiec", jak go nazywa 

prezydent Gdanska Pawet Adamowicz. Schenk jest autorem ksiq_i:ki 

"Poczta Polska w Gdansku: dzieje pewnego niemieckiego zab6jstwa 

sq_dowego", w kt6rej wykazat, i:e kara smierci dla polskich pocztowc6w 

byta zbrodniq_ sq_dowq_. Dzi~ki jego staraniom doprowadzono do 

prawnej rehabilitacji ofiar i przyznania rodzinom ofiar odszkodowania. 

Narodowy socjalizm jest tei: tematem najnowszej ksiq_i:ki Dietera 

Schenka "Gdansk 1930-1945". Jej premiera nieprzypadkowo odbyta 

si~ wtasnie w rocznic~ rozstrzelania polskich urz~dnik6w pocztowych. 

Sprawdz• 
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Ksiq_ika pokazuje bowiem, w jaki spos6b hitlerowcy obj~li wtadz~ nad 

Mottawq_ oraz jak wyglq_dat ich wptyw na iycie gdanszczan. Ich ofiarq_ 

padli najpierw przeciwnicy polityczni, potem Zydzi, wreszcie Polacy, 

wtq_cznie z pocztowcami. 

Promocja publikacji odbyta si~ w Muzeum Poczty Polskiej, a udziat w 

niej wzi~li m.in. krewni os6b zamordowanych przed 75 laty na 

gdanskiej Zaspie. 
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