Instytut Pamięci Narodowej - Kraków
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/55228,Konferencja-prasowa-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-Kielc
e-10-lipca-2.html
2018-07-23, 06:18

Konferencja prasowa z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława
Szarka – Kielce, 10 lipca 2018
Przedstawiono program Obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
(12 lipca) oraz portal edukacyjny martyrologiawsipolskich.pl w nowej
odsłonie

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyła się 10 lipca 2018 r.
konferencja prasowa z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, poświęcona obchodom Dnia
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (12 lipca).
Na początku swego wystąpienia prezes IPN podkreślił fakt obecności na ziemi świętokrzyskiej
wielu osób i miejsc związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zwrócił też uwagę na zbieżność w czasie niemieckiej pacyfikacji wsi Michniów (12-13 lipca
1943 r.) i „krwawej niedzieli” (11 lipca 1943 r.), gdy ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli
eksterminację prawie całej polskiej ludności niemal stu miejscowości na Wołyniu.
Podczas kieleckiej konferencji prasowej przedstawiono program obchodów 75. rocznicy
pacyfikacji Michniowa, a także założenia projektu „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w
Michniowie jako pomnik męczeństwa polskich wsi w czasie II wojny światowej” oraz
zmodernizowany portal edukacyjny, przygotowany przez IPN i Muzeum Wsi Kieleckiej,
martyrologiawsipolskich.pl.
Oprócz prezesa IPN w konferencji wzięli udział: dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny,
marszałek Województwa Świętokrzyskiego dr Adam Jarubas, dyrektor Biura Informatyki IPN dr
Rafał Leśkiewicz oraz przedstawiciele Delegatury IPN w Kielcach dr Tomasz Domański i Leszek
Bukowski.
W związku z inauguracją portalu edukacyjnego w całkiem nowej, uzupełnionej merytorycznie i
funkcjonalnie odsłonie, organizatorzy zwracają się z prośbą o przekazywanie wszelkich
pamiątek, zdjęć oraz relacji nawiązujących do wydarzeń z okresu II wojny światowej, których
ofiarami stali się mieszkańcy wsi polskich.

11 lipca 2018 r. ukaże się „Kuryer Kielecki” – dodatek do dziennika „Echo Dnia”, poświęcony 75.
rocznicy pacyfikacji Michniowa, w którym zamieszczone zostaną artykuły dr Doroty
Koczwańskiej-Kality, Mariusza Masnego, dr. hab. Jerzego Gapysa, dr. Marka Jedynaka, dr.
Tomasza Domańskiego, dr. Rafała Leśkiewicza, Edyty Krężołek, Ewy Kołomańskiej, dr
Katarzyny Jedynak oraz Tomasza Kalety.

