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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
Ofiar Hitleryzmu na Zaspie oraz w Muzeum Poczty Polskiej.
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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.
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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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Zobacz nasze Magazyny: REJSY, HISTORIA,
NA WEEKEND

Tagi:

Gdansk

Obroncy Poczty Polskiej

Gdansk obrona Poczty Polskiej

obrona poczty polskiej

rocznica obrony poczty polskiej

Dieter Schenk

Tweet
Czytaj takze:
Gdansk: 75. rocznica
rozstrzelania
obroncow Poczty
Polskiej

Niemcy potraktowali
obroncow Poczty
Polskiej jak bandytow

5 pazdziernika 1939 r.,
po procesie uznanym
p6Zniej za zbrodni~
sqdowq, Niemcy
rozstrzelali 38 o..

R6wnoczesnie z atakiem
na Westerplatte Niemcy
zacz~li zajmowac
budynki polskich
instytucji w ..

"14 godzin. Pierwsi w
walce".
Fabularyzowany
dokument o obronie
Poczty Polskiej w
Gdansku

(zdj~cia)

Wiesfaw Kwapisz, tw6rca
fa bula ryzowa nego
dokumentu o obronie
Poczty Polskiej w
Gdansku: - ..

0

0

Pogon za Niemcem.
Saga rodziny
Mielewczykow
[FRAGMENTY
WSPOMNIEN]
W 74 rocznic~ wybuchu
II wojny swiatowej
odb~dzie si~ premiera

Czy obrona Poczty
Polskiej w Gdansku
miala jakikolwiek
sens?
Od rozstrzelania
obronc6w Poczty Polskiej
w Gdansku min~fy jui: 74
lata, ale wcicti: powraca ..
0

10.07.15 09 :54

-

Gdansk: Obchody 75 . rocznicy rozstrzelania obronc6w Poczty Polskiej

[ZDJ~CIA)

- Dziennikbaltycki.pl

10.07.15 09:53

Zdj~cia

na
Kalendarz 2015

Rozmach, z jakim zorganizowano tegoroczne obchody pokazuje, ie
czas nie zatart pami~ci o urz~dnikach pocztowych, kt6rzy rankiem 1
wrzesnia 1939 r. sprzeciwili si~ niemieckiej agresji.

Reklama

- Ci ludzie mieli swiadomosc, ie ktadq_ swoje zycie na ott:arzu ojczyzny

POCZTOWIEC
POMORZA 2014.
Najsympatyczniejsi
listonosze,
pracownicy obslugi
klienta i urz~dy
pocztowe. Zobacz,
kto wygral w
plebiscycie!

- podkresla Bogdan Dombrowski, wiceminister administracji i
cyfryzacji. - Czas nie moze zatrzec

pami~ci

o ich heroizmie. Naszym

obowiq_zkiem jest przekazywanie kolejnym pokoleniom

pami~ci

o

pocztowcach.

Waznq_

rol~

w tym

wzgl~dzie odegra~

MISTRZOWIE
URODY 2014 Nasi
Czytelnicy wybrali
najpopularniejszych
fryzjerow,
kosmetyczki i
salony urody

juz Dieter Schenk, kryminolog,

badacz zbrodni nazistowskich. "Sprawiedliwy Niemiec", jak go nazywa
prezydent Gdanska Pawet Adamowicz. Schenk jest autorem ksiq_zki
"Poczta Polska w Gdansku: dzieje pewnego niemieckiego zab6jstwa
sq_dowego", w kt6rej wykaza~, ie kara smierci dla polskich pocztowc6w
byta zbrodniq_ sq_dowq_. Dzi~ki jego staraniom doprowadzono do
prawnej rehabilitacji ofiar i przyznania rodzinom ofiar odszkodowania.

EWANIELIE PO
KASZEBSKÜ.
Limitowana edycja
Nowego Testamentu
w j~zyku
kaszubskim. Zam6w
w sprzedazy
wysylkowej!

Narodowy socjalizm jest tez tematem najnowszej ksiq_zki Dietera
Schenka "Gdansk 1930-1945". Jej premiera nieprzypadkowo
si~ w~asnie

odby~a

w rocznic~ rozstrzelania polskich urz~dnik6w pocztowych.

Ksiq_zka pokazuje bowiem, w jaki spos6b hitlerowcy obj~li w~adz~ nad
MoUawq_ oraz jak wyglq_da~ ich wp~yw na zycie gdanszczan. Ich ofiarq_
padli najpierw przeciwnicy polityczni, potem Zydzi, wreszcie Polacy,
wtq_cznie z pocztowcami.
Promocja publikacji odbyta

si~

w Muzeum Poczty Polskiej, a

udzia~

w

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

Tresci, za kt6re warto zaplacic! REPORTAZE,
WYWIADY, CIEKAWOSTKI
Zobacz nasze Magazyny: REJSY, HISTORIA,
NA WEEKEND

Tagi: Gdansk

Obroncy Poczty Polskiej

Gdansk obrona Poczty Polskiej
Dieter Schenk

obrona poczty polskiej

rocznica obrony poczty polskiej

Sprawdz!
Poszukiwani z
Pomorza 2014.
[LISTY GONCZE,
RYSOPISY]

Gdansk: Obchody 75. rocznicy rozstrzelania obronc6w Poczty Polskiej [ZDJI;CIA] - Dziennikbaltycki.pl

10.07.15 09:52

Tweet
Czytaj takze:
Gdansk: 75. rocznica
rozstrzelania
obroncow Poczty
Polskiej

Niemcy potraktowali
obroncow Poczty
Polskiej jak bandytow

5 pazdziernika 1939 r.,
po procesie uznanym
pozniej za zbrodni~
sq_dowq, Niemcy
rozstrzelali 38 ...

R6wnoczesnie z atakiem
na Westerplatte Niemcy
zacz~li zajmowac
budynki polskich
instytucji w ...

Pogon za Niemcem.
Saga rodziny
Mielewczykow
[FRAGMENTY
WSPOMNIEN]

Czy obrona Poczty
Polskiej w Gdansku
miata jakikolwiek
sens?

(zdj~cia)

"14 godzin. Pierwsi w
walce".
Fabularyzowany
dokument o obronie
Poczty Polskiej w
Gdansku
Wiestaw Kwapisz, tw6rca
fa bu Ia ryzowa nego
dokumentu o obronie
Poczty Polskiej w
Gdansku: - ...

J'! ...

W 74 rocznic~ wybuchu
II wojny swiatowej
odb~dzie si~ premiera
wspomnien Zygfryda
Stefana ...

Od rozstrzelania
obronc6w Poczty Polskiej
w Gdansku min~ty juz 74
lata, ale wciq_z powraca ...

Reklama

1

Komentarze

najstarsze

I najnowsze I zwin wszystkie wqtki

Tytut
Podpis

Tresc komentarza

Dodajesz jako:

Gose

Dodajq_c komentarz, akceptujesz regulamin forum

sprostowanie
marek strzelecki
czytaj : Ofiar NIEMIECKIEGO Hitferyzmu

h

!lose znak6w do wpisania: 4!!_00

zaloguj

si~

dodaJ

o

I

0

-

