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Niniejszy raport powstał w oparciu o analizę treści pochodzących z

monitoringu Internetu.

Badane dane pochodzą z okresu: 24.01.2016 - 01.02.2016

Zakres badanych danych obejmuje wypowiedzi z serwisów

społecznościowych, mikroblogów, forów internetowych, blogów,

portali, serwisów wideo oraz porównywarek opinii. Wyniki zostały

pozyskane na podstawie monitoringu ponad 6 441 milionów

wypowiedzi pochodzących z europejskiego Internetu.
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Wyniki monitoringu Internetu dla Tragedia Górnośląska
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Gdzie prowadzono dyskusje na temat Tragedia Górnośląska

Facebook Portale Mikroblogi Google+ Blogi Fora Foto i Video
24. sty 25. sty 26. sty 27. sty 28. sty 29. sty 30. sty 31. sty 1. lut

20

40

60

Źródła wypowiedzi

FacebookFacebook
54.83%54.83%

PortalePortale
26.42%26.42%

MikroblogiMikroblogi
16.19%16.19%

BlogiBlogi
0.85%0.85%

Google+Google+
0.85%0.85%

ForaFora
0.57%0.57%

Sentyment w podziale na grupy

9 39 39 39 3

1 9 31 9 31 9 31 9 3

5 75 75 75 7
9999

Pozytywne Neutralne Negatywne

Po
rta

le

Fa
ce

bo
ok

Mikr
ob

log
i

Po
zo

sta
łe

100

200

300

TOP 10 domen

1 9 31 9 31 9 31 9 3

5 75 75 75 7

2 32 32 32 3

1 91 91 91 9

1 71 71 71 7

1 31 31 31 3

9999

4444

3333

3333

Pozytywne Neutralne Negatywne

facebook.com

twitter.com

wiadomosci.onet.pl

polskatimes.pl

katowice.wyborcza.pl

chorzow.naszemiasto.pl

wykop.pl

dakowski.pl

swiony.pl

plus.google.com

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Raport z monitoringu Internetu / 24.01.2016 - 01.02.2016

Strona 3 z 42



117
MĘŻCZYŹNI

86% VS  14%
STOSUNEK PŁCI

19
KOBIETY

 

 

Analiza płci autorów w czasie dla tematu Tragedia Górnośląska
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Lista wypowiedzi

karlik ( onet.pl ) 01.02.2016 18:49

Bidulki, jaką tragedie przechodzili w 1945r, a od września 1939r do maja1945r to oczywiście nic nie wiedzieli o jakiejkolwiek tragedii  Polaków.
Oni w czasie wojny pracowali albo na kolei , albo w straży pożarnej. Obóz w Łambinowicach zbudowali Niemcy, i po wojnie mieli okazję zobaczyć i
przeżyć tylko namiastkę tego co musieli przeżywać trzymani tam niewolnicy- terminologia Niemców (jeńcy) radzieccy, ale to przecież nie byli
ludzie w/g rasy panów tylko podludzie. Spytajcie ślązaka czy wie co to jest łapanka, co to jest odpowiedzialność zbiorowa, co to są listy
przeznaczonych na śmierć wieszanie na słupach ogłoszeniowych w okupowanych miastach i inne wynalazki nadzoru Niemców nad Polakami w
czasie okupacji!

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego…

Negatywna Mężczyzna

Zygfryd Wolf (@zigiwolf) ( twitter.com ) 01.02.2016 17:28

RT @PrasoweSlaskie: #MarszNaZgodę. Tak oddano hołd Ofiarom Tragedii  1945. Foto https://www.slaskie.pl/strona_n.php?
jezyk=pl&grupa=12&art=1454316731&id_menu=556 #TragediaGórnośląska  http://pic.twitter.com/SsdjIgFFbf

rt_694084025699409920

Neutralna Mężczyzna

UowcaTroli ( www.wykop.pl ) 01.02.2016 16:56

@spoogie: Morel nie został pociągnięty do odpowiedzialności, bo był skutecznie chroniony przez jego ojczyznę. Przez lata dostał wiele odznaczeń
od władz PRL a ostatnie 40 lat spędził na emeryturce pułkownika. Każdemu, kto nie zna tego fragmentu historii Górnego Śląska (a już
szczególnie tym, którzy uważają, że tutaj tylko ukryta opcja niemiecka mieszka), polecam wizytę w Muzeum Śląskim w Katowicach. Nawet osoba
znająca wiele faktów, może wzbogacić swoją wiedzę na temat historii tego regionu.

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

Neutralna nieokreślona

Telewizja Imperium Gliwice ( www.facebook.com ) 01.02.2016 16:28

W poniedziałkowych Wiadomościach - relacja z obchodów rocznicy Tragedii  Górnośląskiej  i z dnia otwartego Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich. Za mudnurem panny sznurem? Czyli rzecz o kwalifikacji wojskowej. Zapraszamy do oglądania! :)

…http://tvimperium.pl/wiadomosci/poniedzialek-obchody-rocz
nicy-tragedii-gornoslaskiej-tlumy-w-dawnym-zydowskim-domu-przedpogrzebowym-gliwickie-siatkarki-pokonaly-liderki-tabeli /… PONIEDZIAŁEK: obchody rocznicy 
Tragedii  Górnośląskiej , tłumy w dawnym żydowskim…

Neutralna nieokreślona

Telewizja Mysłowice Itvm ( www.facebook.com ) 01.02.2016 15:39

http://itvm.pl/index.php/wydarzenia-2/item/5847-zlozono-kwiaty-w-holdzie-ofiarom-obozu-rosengarten1

…pięcioma laty w śląskim kalendarzu pojawiło się nowe święto – Dzień pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. Ustanowił je Sejmik Wojewódzki,...…

Neutralna nieokreślona

g ( wiadomosci.onet.pl ) 01.02.2016 15:27

a niedługo będą modlić się za '' zakamuflowane Niemcy '' cytat z przmówienai Jarka .

Wiadomości wiadomości Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  - Forum - Wiadomości w Onet

Neutralna nieokreślona
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Siemianowice Śląskie (@SieSlaskie) ( twitter.com ) 01.02.2016 15:03

TRAGEDIA  GÓRNOŚLĄSKA  - STV ============================ W niedzielę 31 stycznia w Siemianowicach Śląskich
odbyły... http://fb.me/6Y5inGCMQ

Negatywna nieokreślona

Polak-Kaszub ( wiadomosci.onet.pl ) 01.02.2016 14:56

Od 1945 roku karmiono mieszkańców Polski komunistyczną propagandą. Do dziś króluje w mediach i szkole historia Polski wg Stalina i jego
pogrobowców. Czytam komentarze.. i nie dziwią mnie obecne wybory Polaków. PIS wygrał wybory, ale trudno o zdeklarowanych wyborców. W
polityce zagranicznej wracamy do opcji ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej- daj Boże bez konsekwencji. Na pytanie kto wywołał II W.Ś
bez zastanowienia odpowiadamy : Hitler. O Stalinie zapominamy, o Stalinie i ideologii która jako jedyna na świecie aktywnie i dosłownie " walczy o
pokój". W 1939 roku dokonaliśmy niewłaściwego wyboru... nie wybraliśmy niczego, schowaliśmy głowę w piasek i...........dwaj przeciwnicy , którzy
musieli się pobić, pobili się ale na naszym truchle. Ot taka prawda. Jak zamkniemy oczy to nie znaczy,że nas nie widać......

Wiadomości wiadomości Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  - Forum - Wiadomości w Onet

Neutralna nieokreślona

Paweł Maczuch ( www.facebook.com ) 01.02.2016 14:10

Pan Wichrowski przerost treści nad formą, mądre słownictwo nie poparte żadnymi argumentami, typowy mądryGłupi "Spośród narodów
graniczących z Królestwem Polskim nie ma bardziej zawistnego i wrogiego Polakom, niż Ślązacy." - Jan Dlugosz, kronikarz polski (1415-1480)

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

???????? ( wiadomosci.onet.pl ) 01.02.2016 13:40

Dlaczego nie ma mojego komentarza prawda sie nie podoba czy cenzurka pracuje

Wiadomości wiadomości Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  - Forum - Wiadomości w Onet

Neutralna nieokreślona

Łaziska Górne / Ober Lazisk / Gůrne Łaźiska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 12:31

https://www.facebook.com/GazetaLaziska/photos/a.581670971990195.1073742201.211572399000056/581671115323514/?
type=3

…ramach wojewódzkiego Dnia Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  w niedzielę 31 stycznia przy budynku miejskiego ratusza władze miasta oraz rodziny i krewni oddali hołd ofiarom przy…

Neutralna nieokreślona

Gazeta Mysłowicka ( www.facebook.com ) 01.02.2016 12:05

W Mysłowicach od pięciu lat stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna oraz miejscowe koło Ruchu Autonomii Śląska aktywnie włączają się w obchody Dnia
Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej . Tegoroczne uroczystości odbyły się 30 stycznia przy pomniku ofiar obozu pracy Rosengarden na
Promenadzie. Zapalono tam znicze, by uczcić pamięć prawie 3 tys. ofiar, które straciły życie w mysłowickim obozie.

…w śląskim kalendarzu pojawiło się nowe święto – Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 r. Ustanowił je sejmik wojewódzki, by uczcić Ślązaków wywiezionych do…

Neutralna nieokreślona

Gazeta Łaziska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 11:58

W ramach wojewódzkiego Dnia Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  w niedzielę 31 stycznia przy budynku miejskiego ratusza władze miasta
oraz rodziny i krewni oddali hołd ofiarom przy tablicy upamiętniającej wywózki na Wschód. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się
prelekcja historyczna dra hab. Zbigniewa Hojki.

…ramach wojewódzkiego Dnia Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  w niedzielę 31 stycznia przy budynku miejskiego ratusza władze miasta oraz rodziny i krewni oddali hołd ofiarom przy…

Neutralna nieokreślona
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Thomas Woschek ( www.facebook.com ) 01.02.2016 10:40

Ty chyba spokrewniony jestes ze Stalinem.

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Neutralna Mężczyzna

Łukasz Tudzierz (@Tuudinet) ( twitter.com ) 01.02.2016 10:23

RT @PrasoweSlaskie: #MarszNaZgodę. Tak oddano hołd Ofiarom Tragedii  1945. Foto https://www.slaskie.pl/strona_n.php?
jezyk=pl&grupa=12&art=1454316731&id_menu=556 #TragediaGórnośląska  http://pic.twitter.com/SsdjIgFFbf

rt_694084025699409920

Neutralna Mężczyzna

antyPO Tym ( swiony.pl ) 01.02.2016 10:18

Tym którzy wierzą w to, że ludzkie istnienie nie kończy się np. w masowym grobie. Akurat w tym miejscu i w tych okolicznościach, obecność
"koszulokow" obu wyznań, jak najbardziej uzasadniona.

Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Fotoreportaże Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Świętochłowice

Neutralna nieokreślona

Prasowe Śląskie (@PrasoweSlaskie) ( twitter.com ) 01.02.2016 10:05

#MarszNaZgodę. Tak oddano hołd Ofiarom Tragedii  1945. Foto https://www.slaskie.pl/strona_n.php?
jezyk=pl&grupa=12&art=1454316731&id_menu=556 #TragediaGórnośląska  http://pic.twitter.com/SsdjIgFFbf

Neutralna nieokreślona

Marian Sawicki ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:49

A to podug wos jakie mieli być te barwy abo fany?? Ze hakynkrojcym ? abo jakie ??

…Ruch Narodowy Górny Śląsk i ONR Obóz Narodowo-Radykalny. Upamiętniliśmy ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku- zamordowanych na miejscu, uwięzionych w obozach przez…

Neutralna Mężczyzna

Marek Wieloch ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:47

Miło wiedzieć ,że są w tym kraju ludzie ,którzy nas rozumieją ! Z wdzięcznością pozdrawiam Ziemię Wielkopolską i lud ją zamieszkujący !

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Michał Kudela ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:26

I to zdziwienie jak Litwini robią to samo.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna
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Iknurow.pl ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:24

…akcentu. Za zasługi dla Śląska, jego historii i kultury został nagrodzony złotą odznaką mieszkaniec Żernicy pan Ingemar Kloss – RAŚ. Nagrodę
otrzymał z rąk pana dr. Jerzego Gorzelika. Po ceremonii wręczenia odznaki publiczność nagrodziła pana Ingemara owacją na stojąco. Miesiąc
styczeń na Śląsku obfituje w wiele podniosłych dat, wiele z nich niesie za sobą li tylko ogrom ludzkich tragedii . Rok 1945, czas ,,wyzwolenia”,
krótki czas radości, bo przecież Rosjanie wyzwolili obóz zagłady Auschwitz – Birkenau... Radość ta, jak się miało okazać trwała krótko. Już
niebawem miejsce to zostało nazwane nieco inaczej, a tym razem tragedię przeżywali jako więźniowie tego obozu Ślązacy. Wiele jest miejsc
otoczonych mroczną historią związaną z Górnośląska  Tragedią . Czas abyśmy mogli o tych tragicznych czasach dla tej ziemi mówić z całą
otwartością ale też bez nienawiści bo to przecież nie ludzie zgotowali ludziom to piekło a dwa totalitarne systemy które poprzez propagandę
strachu i przemocy zrodziły w ludziach zwierzęce instynkty ( Często przy tej okazji wracamy do słów śp. Gerarda Ogermanna który przez…

…za sobą li tylko ogrom ludzkich tragedii . Rok 1945, czas ,,wyzwolenia”, krótki czas… otoczonych mroczną historią związaną z Górnośląska  Tragedią . Czas abyśmy mogli o…

Neutralna nieokreślona

Michał Kudela ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:24

Szymon Wichrowski Przywołuję wyniki spisu powszechnego z 2011 na dowód.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

spoogie ( www.wykop.pl ) 01.02.2016 09:23

@urma303: zgadza się, w większości to byli jego ziomkowie, ale to nie znaczy, że my zapomnimy co na GŚl. zrobił.

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

Neutralna nieokreślona

urma303 ( www.wykop.pl ) 01.02.2016 09:08

@spoogie: kat Salomon Morel nie mógł odpowiadać za swoje czyny gdyż po wojnie SB czy wymiar sprawiedliwości w większości to byli jego starsi
bracia w wierze a swojego karać to nie uchodzi.

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

Neutralna Kobieta

Bronisław Wątroba ( www.facebook.com ) 01.02.2016 09:05

Jeśli ktoś mówi, że to nie polskie komunistyczne władze były odpowiedzialne za Tragedię Górnośląską , że to nie było państwo polskie, to
powinien również uznać, że to nie polska reprezentacja grała w 1974 na mistrzostwach świata - odpowiada Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ. A
nie trywializując, powinien domagać się przywrócenia województwu śląskiemu autonomii, którą w zniosły władze, w jego mniemaniu, niepolskie -
ripostuje Jerzy Gorzelik. Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9349388,marsz-pamieci-o-zgodzie-2016-kto-
zaklamuje-historie-polski-zdjecia-wideo,2,id,t,sa.html

…Dzień Tragedii  Górnośląskiej  przeszedł Marsz Pamięci o Zgodzie. Inicjatywa wzbudziła sprzeciw niektórych środowisk. Marsz Pamięci o Zgodzie 2016: Kto zakłamuje historię Polski?…

Negatywna Mężczyzna

Ruda Śląska Stolica Fraszki ( www.facebook.com ) 01.02.2016 08:58

Jeśli ktoś mówi, że to nie polskie komunistyczne władze były odpowiedzialne za Tragedię Górnośląską , że to nie było państwo polskie, to
powinien również uznać, że to nie polska reprezentacja grała w 1974 na mistrzostwach świata - odpowiada Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ. A
nie trywializując, powinien domagać się przywrócenia województwu śląskiemu autonomii, którą w zniosły władze, w jego mniemaniu, niepolskie -
ripostuje Jerzy Gorzelik. Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9349388,marsz-pamieci-o-zgodzie-2016-kto-
zaklamuje-historie-polski-zdjecia-wideo,2,id,t,sa.html

…Dzień Tragedii  Górnośląskiej  przeszedł Marsz Pamięci o Zgodzie. Inicjatywa wzbudziła sprzeciw niektórych środowisk. Marsz Pamięci o Zgodzie 2016: Kto zakłamuje historię Polski?…

Negatywna nieokreślona
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dudek komu ( swiony.pl ) 01.02.2016 07:57

komu był tam potrzebny ten koszulok

Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Fotoreportaże Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Świętochłowice

Neutralna nieokreślona

spoogie ( www.wykop.pl ) 01.02.2016 07:54

@UowcaTroli: &gt; BTW. Polecam zapoznać się z historią komendanta obozu w Zgodzie. Jak widać pewna nacja nie zawsze należała do ofiar...
Nazwijmy tego kata po imieniu - Salomon Morel i był pochodzenia żydowskiego, nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje
czyny. Do tragedii  górnośląskiej  (czytaj wywózek do kopalń rosyjskich) dodajmy jeszcze nękanie przez kilka lat władz polskich mieszkańców
Górnego Śląska którzy rzekomo podpisali volksliste i współpracowali z Niemcami. Prześladowania te objawiały się rugowaniem Górnoślązaków z
władz (wyjątek Ziętek ale on nie przebywał na Śląski podczas wojny), prześladowaniami w szkole za swój język itp. Przypomne tutaj mieszkańcom
Polski że na Górnym Śląsku nie podpisywało się volkslisty tylko dostawało przydział do kategorii od władz niemieckich.

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

Negatywna nieokreślona

Piotr D. Woźniak � (@Piotr_D_Wozniak) ( twitter.com ) 01.02.2016 07:39

W Łambinowicach uroczystości upamiętniające ofiary Tragedii  Górnośląskiej  http://ln.is/dzieje.pl/aktualnosc/OpGqB

Neutralna Mężczyzna

Piotr D. Woźniak � (@Piotr_D_Wozniak) ( twitter.com ) 01.02.2016 07:38

W Łambinowicach uroczystości upamiętniające ofiary Tragedii  Górnośląskiej  http://dzieje.pl/node/76573

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 05:11

Bo ta ignorancja bije po oczach. Jak już to mówimy o narodowości a nie narodzie. Jeśli pan nie widzi pomiędzy tymi pojęciami różnicy szkoda
czasu na dyskusję z osobą grzeszącą totalną niekompetencją w temacie.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna nieokreślona

Szymon Wichrowski ( www.facebook.com ) 01.02.2016 02:31

Ruch Autonomii Śląska W logice istnieje taka reguła , onus probandi czyli krótko mówiąc ciężar dowodu. Zgodnie z tą regułą odpowiedzialności za
głoszone poglądy ciężar dowodu spoczywa na osobie, która wygłasza daną tezę . Cały czas mówicie o "narodzie śląskim" ale ani razu nie
przedstawiliście na to konkretnego dowodu. Zamiast tego stosujecie erystykę rodem z książki Schopenhauera. Zarzucacie mi ignorancję, ale de
facto to wy nią grzeszycie.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 02:19

Proszę się nie tłumaczyć. I nie powtarzać nerwowo swojej mantry. Pańska ignorancja została obnażona i nic nie zatrze złego wrażenia. Trzeba się
po prostu douczyć, bo na razie nie ma Pan kompetencji do poważnej dyskusji o istnieniu czy niestnieniu narodów i narodowości.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona
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Szymon Wichrowski ( www.facebook.com ) 01.02.2016 02:00

Ruch Autonomii Śląska Na idiotyczną aluzję odpowiedziałem podobnie. Reductio ad Hitlerum jest mocno u was w modzie(zwłaszcza gdy brak
argumentów),tylko że w przekształconej formie (Stalinum). Nie ma żadnych historycznych dowodów na to,że kiedykolwiek istniał naród śląski.
Żadne państwo go nie uznaje. poza nieliczną grupą osób,których codzienna dieta obfituje w Klopentiksol.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:45

No i wpadka, panie Wichrowski. Ów malarz wyznawał biologiczną koncepcję narodu, a więc taką, w której wola zainteresowanych nie ma
znaczenia. Zatem trudno zaprzeczyć Pańskiej ideowej bliskości do tego niespełnionego artysty. Następnym razem warto dwa razy pomyśleć
zanim Pan napisze coś równie samobójczego. :)

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona

Ewald Kalus ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:45

Gratulacje!

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna Mężczyzna

Szymon Wichrowski ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:28

Ruch Autonomii Śląska swą wiedzę o istnieniu narodowości śląskiej zaczerpnął chyba z pamiętniczka malarza z Braunau am Inn. "Narodowość
śląska" nie jest uznawana przez żadne ,absolutnie żadne państwo.Nie ma nawet najmniejszych podstaw aby uznać Ślązaków za naród.To tak
jakby Krakusy ogłosili się odrębnym narodem.Kompletny absurd.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:20

Pan Wichrowski swą wiedzę o niestnieniu narodowości śląskiej zaczerpnął chyba ze skarbnicy mądrości wszechstronnego Józefa Wissarionowicza
Stalina.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona

Jarosław Stencel ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:11

powstanie... gratuluję "rozumu"

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Szymon Wichrowski ( www.facebook.com ) 01.02.2016 01:08

Robert Twardela "Bolszewicy z Warszawki nigdy nie uznaja narodowosci Slaskiej" Nie uznają, bo coś takiego nie istnieje. "Donbasie sie postawili i
Swiat uznal odrebnosc rosyjskajezyczna ludnosc na wschodzie Ukrainy " A to niby wcześniej nie uznawali?Skąd czerpiesz takie wiadomości, z
Russia Today?

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

victor ward (@victorward983) ( twitter.com ) 01.02.2016 00:52

Kolejna rocznica Tragedii  Górnośląskiej  {wykop} http://bit.ly/1W7F7X4

Neutralna Mężczyzna

Raport z monitoringu Internetu / 24.01.2016 - 01.02.2016

Strona 10 z 42

http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153230229871533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
http://www.facebook.com/170069906532/posts/10153229506811533?sk=wall
https://twitter.com/victorward983/statuses/693944900212101120
file:///redirect?url=nUE0pQbiY2WcqP5frF8kImqTA1t0


Grzegorz Blondzik ( www.facebook.com ) 01.02.2016 00:11

Gratulacje :)

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna Mężczyzna

Krzysztof Grzesik ( www.facebook.com ) 01.02.2016 00:05

Gratulacje!

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna Mężczyzna

UowcaTroli ( www.wykop.pl ) 31.01.2016 23:49

Osoby z pozostałych rejonów kraju, nie znające wystarczająco historii tych obszarów, nie są świadome, jakie wydarzenia miały miejsce
bezpośrednio przed i po zakończeniu drugiej wojny światowej w obozie pracy pozostałym po oddziale obozu KL Auschwitz-Birkenau w
Świętochłowicach. Notka w Wikipedii upraszcza zawarte informacje do porachunków między obejmującymi władzę w Polsce komunistami a
zwolennikami III Rzeszy. Rzeczywistość była zgoła inna. Do obozu trafili również mieszkańcy Górnego Śląska pracujący przymusowo (lub
dobrowolnie) w niemieckich zakładach (zwykli obywatele bez volkslisty). Mój pradziadek nie nacieszył się wolnością, gdyż zginął w przededniu
zakończenia II wojny światowej...

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

Neutralna nieokreślona

Marian Szydlowski ( www.facebook.com ) 31.01.2016 23:31

ja mieszkam w Poznaniu! - nikt Go specjalnie nie zapraszał, nie mówiąc już o Macierewiczu! - pozdrawiam Ślązaków.....

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

koszutka.eu ( www.facebook.com ) 31.01.2016 23:30

czy on jest spokrewniony z Hansem Klosem? ;)

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna nieokreślona

Robert Twardela ( www.facebook.com ) 31.01.2016 23:22

W Donbasie sie postawili i Swiat uznal odrebnosc rosyjskajezyczna ludnosc na wschodzie Ukrainy w nie ktorych przypatkach pomaga ale to jest
juz ostatecznosc ile lat ci na wschodzie musieli znoscic upokorzenia Banderowcow kiedys czeba sie wyrwac ze smyczy centrali!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich ( www.facebook.com ) 31.01.2016 23:16

Z dnia pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  nasza krótka relacja ze wczorajszego Marszu na Zgodę. Podziękowania należą się organizatorom
Ruch Autonomii Śląska i ŚLŌNSKŎ FERAJNA. https://youtu.be/LBEsnZ5SHRE

30.01.2016 reprezentacja Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich razem z innymi organizacjami śląskimi upamiętniła ofiary Tragedii  Śląskiej, przemierzając... youtube.com Ruch…

Neutralna nieokreślona

Icuś ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 22:34

Głupota polska nie zna historii Górnego Śląska

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona
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Ludwika Gajek ( www.facebook.com ) 31.01.2016 22:31

Gratuluje ! I zycze dalszej owocnej dzialalnosci !!!

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna Kobieta

Łukasz Tudzierz (@Tuudinet) ( twitter.com ) 31.01.2016 22:09

@NarodowyS dlaczego zatem nie stworzycie na Śląsku własnych obchodów pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? @kalus_jakub

reply_693893842051928064

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 31.01.2016 22:03

Monika Kassner, Ingemar Klos moje gratulacje, należało się Wam! Cieszę się z Waszych wyróżnień!

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna nieokreślona

Polish Patriot ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 22:01

Twoją zakończy dopiero wizyta u dobrego specjalisty (wiesz, jakiego)...

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona

RAŚ - Śląsk Cieszyński ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:56

https://www.facebook.com/ruch.autonomii.slaska/photos/a.195790476532.137449.170069906532/10153230229871533/?
type=3

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Neutralna nieokreślona

yes ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:52

A kto mial stac na czele SOLIDARNOSCI?, polscy oficerowie zastrzeleni przez Ruskich w Katyniu?

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Negatywna nieokreślona

Ś.R.O ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:44

Gratulacje

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna nieokreślona

kleks ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:40

Jasne A jak to wytłumaczysz że na czele praktycznie solidarności stali synowie i córki tych co to z armia czerwona przyszli wypędzeni przez
Stalina. A taki Schetyna jeszcze twierdzi że obóz w Auszwic wyzwalali ukraińcy skoro prawie cała obsługa w tym obozie była upaimnsko hasarska.
Dużo poprawności jest w tej historii zakłamanej dla dobra politycznego

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona
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Jacek Zięba ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:35

Roger przekaż ode mnie gratulacje dla Taty :)

…kolega Ingemar Klos z Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego,…

Pozytywna Mężczyzna

Polak ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:34

ty rusku nawet jak bys matke zabil, to rznol bys glupa, ze nie wiesz.

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona

yes ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:32

Jakich sporow - tylko glupi spiera sie o ofiary komunistow.

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:30

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Monika Kassner ze Świętochłowic - wiceprzewodnicząca RAŚ, oraz nasz kolega Ingemar Klos z
Żernicy, przy okazji obchodów Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  wyróżnieni zostali honorową odznaką za zasługi dla województwa
śląskiego, ustanowioną przez sejmik. Oboje docenieni zostali za wieloletnie, społeczne zaangażowanie na rzecz upamiętnienia Tragedii  
Górnośląskiej . W przypadku Moniki podniesiono także działania na polu edukacji regionalnej oraz ochrony dziedzictwa industrialnego - głównie
zabiegi o uratowanie dwóch kopalnianych wież w Świętochłowicach. Wśród zasług Ingemara wymieniono także zainicjowanie skutecznej akcji
ratowania bezcennego, drewnianego kościoła w Żernicy. Gratulujemy.

Ruch Autonomii Śląska 170069906532

Neutralna nieokreślona

kleks ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:28

A na czym polegała ta tragedia  bo nie wiem. Czy zapewnieniu Adolfa do wysłania odpowiedniej liczby mięsa armatniego na front wschodni,
Aby zabijali po drodze Polskie dzieci. Nie odgrzewajcie sporów które się zabliźniły.

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona

Schlesier ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 21:23

Tragedia  Gornoslaska  trwa ( od 1945b roku !!! ).

…upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu…

Neutralna nieokreślona

Opole News (@opolenews) ( twitter.com ) 31.01.2016 21:09

[FOTO] 71 lat po Tragedii  Górnośląskiej . 'Pamięć pozwoli uniknąć powtórki w przyszłości' http://bit.ly/1P6f0Dm #Opole

Neutralna nieokreślona

Łukasz Tudzierz (@Tuudinet) ( twitter.com ) 31.01.2016 21:03

RT @TVP3Opole: Dziś 71 rocznica #TragediaGórnośląska  http://opole.tvp.pl/23743165/odc-1-tragedia-gornoslask a
#KurierOpolski #Opole http://pic.twitter.com/alx99MbNkB

rt_693879160180203522

Neutralna Mężczyzna
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Pro Publico Bono ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:01

https://www.facebook.com/ruch.autonomii.slaska/photos/a.195790476532.137449.170069906532/10153229506811533/?
type=3

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona

Andrzej Martysiewicz ( www.facebook.com ) 31.01.2016 21:00

Witam! Niejaka Jolanta Walczak podaje o Was nieprawdziwe info na youtube https://www.youtube.com/watch?v=uN4vOBvaFxI

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie ( www.facebook.com ) 31.01.2016 20:33

Jak zawsze była z nami Halinka Bieda radna sejmiku i nasza Suchogórzanka.

…jak co rok złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy Płycie Upamiętniającej Ofiary Tragedii  GÓRNOŚLĄSKIEJ . Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie 990171461063086…

Neutralna nieokreślona

TVP3 Opole ( plus.google.com ) 31.01.2016 20:31

Dziś 71 rocznica Tragedii  Górnośląskiej  

Dziś 71 rocznica Tragedii  Górnośląskiej  

Neutralna nieokreślona

TVP Opole (@TVP3Opole) ( twitter.com ) 31.01.2016 20:30

Dziś 71 rocznica #TragediaGórnośląska  http://opole.tvp.pl/23743165/odc-1-tragedia-gornoslask a  #KurierOpolski #Opole
http://pic.twitter.com/alx99MbNkB

Neutralna nieokreślona

TVP3 Opole ( www.facebook.com ) 31.01.2016 20:28

Czy wyciągamy wnioski z historii? dziś 71 rocznica Tragedii  Górnośląskiej , 
http://opole.tvp.pl/23743165/odc-1-tragedia-gornoslask a

Odc. 1 - Tragedia  Górnośląska  Odc. 1 - Tragedia  Górnośląska  opole.tvp.pl TVP3 Opole 182669881754229

Neutralna nieokreślona

Rzeczpospolita.pl (@rzeczpospolitaa) ( twitter.com ) 31.01.2016 19:28

Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów: Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współ... http://bit.ly/1OZsFhO

Neutralna nieokreślona

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:24

Była organizacja która nazywała się Śląski Ruch Separatystyczny i nie znalazła uznania wśród Ślazakow. Autonomia to naszym zdaniem
rozwiązanie optymalne.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:20

Zbrojne powstania, głównie nieskuteczne są domeną innego narodu. Ślązacy są bardziej pragmatyczni i z żadną bronią biegać nie będą.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna nieokreślona
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Irek Widera ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:16

"granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata". Można by dopowiedzieć że granice mojej świadomości określają mój świat.. Mój
Heimat. Ktoś kto nie zna mojego świata, jego tradycji, historii, obyczajowości, kultury powinien albo uzupełnić swoją wiedzę i dopiero potem
próbować formulowac swoje kategoryczne sądy albo zamilknąć na zawsze. Jest jednak coś takiego w polskiej mentalności że postrzega
rzeczywistość wyłącznie przez pryzmat osobistych doświadczeń i mając przekonanie o własnej nieomylności. Stąd żadna osoba która nie nosi
Śląska w sercu nie pojmie tego Naszego Malego Najdroższego Świata

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Gambiec Marcin ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:14

W dniu 31.01.2016 brałem udział w uroczystościach upamiętnienia ofiar Tragedii  Górnośląskiej  w Łambinowicach

…ostatnią niedzielę stycznia w województwie opolskim tradycyjnie upamiętniono ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Nabożeństwo i modlitwę przy byłym obozie dla Niemców w…

Neutralna Mężczyzna

Jakub Kalus (@kalus_jakub) ( twitter.com ) 31.01.2016 19:12

@NarodowcyRP @NarodowyS @RuchNarodowy @kowalski_mj @JacekLanuszny odLat upowszechniamyWiedzę o Tragedii  Górnośląskiej
http://katowice.gosc.pl/doc/1886729.Czterech-z-czterystu

reply_693854822345396224

Neutralna Mężczyzna

Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:11

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281120455247865&set=p.1281120455247865&type=3

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:10

Ponadto tu już nie chodzi o jakąś tam autonomię G. Śląska, jak to mówi Gorzelik....bo ŚLĄSK JEST JEDEN I OD TYSIĄCLECI W TYM SAMYM
MIEJSCU. Ostatnie działania tych zdegenerowanych łotrów to próba sprzedaży lasów i pokładów węgla, przez zadłużenie i likwidację kopalń.... w
tym samym czasie Niemcy już budują swoje kopalnie i otrzymali od tych łajdaków rządowych koncesje na poszukiwanie złóż. Nie udało się oddać
Niemcom lasów, trzeba oddać węgiel. Jeśli Ślązacy teraz nie zareagują ni nie postawią na WOLNY ŚLĄSK, to w niedługim czasie znów dostaną się
pod niemiecki but !!! RĘCE PRECZ OD ŚLĄSKA !!! WOLNY ŚLĄSK !!! NASZA ZIEMIA-NASZ WĘGIEL-NASZA WŁADZA !!!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Reduta ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:10

…marsze, zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  
Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r.
Choć Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało się
już w sobotę. W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o
Zgodzie. Jego uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty trafiali
Górnoślązacy. Tam, przy pamiątkowych tablicach, odbywały się główne uroczystości. Przed wymarszem uczestnikom rozdawano żółto-niebieskie
opaski na ramię z czarną wstęgą. „Te opaski w śląskich barwach to znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj
stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez…

…- w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu…

Neutralna nieokreślona
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Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:06

Śląsk jest w podobnej sytuacji do Donbasu bo te styropianowe, syjonistycznoUsraelskie -niemieckie i probanderowskie rządy tej teoretycznej
zbankrutowanej Polski nie dość, że nas okrada i głodzi to jeszcze nas pcha do wojny z Rosją !!! Z tą różnicą, że jeszcze nas nie bombardują...ale
i do tego są zdolni. Niemcy już budują w na Śląsku kopalnie węgla. Tylko dureń nie pojmie: sprytny plan rasistowskich antypolskich rządów
reprezentujący Niemcy polega na wpędzaniu kopalń w bankructwo i przekazanie Niemcom. Wcześniej w interesie Niemiec ten niemiecki krzyżak
tusk zlikwidował stocznie...teraz kopalnie Śląskie by oddać te ziemie i Śląski węgiel znów "prawowitym właścicielom"... To państwo polskie
wyrzekło się także Śląska !!! Wypowiedzi tej polskiej bandy politycznej, już od Piłsudskiego: "Śląsk to stara kolonia niemiecka. Mam w dupie ten
cały Śląsk! — JÓZEF PIŁSUDSKI" . Można dodać, że śląskość jest po prostu pewnym sposobem odcięcia się od polskości i przypuszczalnie
przyjęciem po prostu zakamuflowanej opcji niemieckiej. — JAROSŁAW KACZYŃSKI" "Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby można było
zrezygnować z jej…

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:03

A nas Ślązaków chanukowa duda z chazarskim kurduplem z Żoliborza mogą w dupe pocałować !!! Póki co Śląsk był zawsze w tym samym
miejscu. W Polsce jest dopiero po kongresie i po wojnie. Nom poloki ani niymcy do szczęścia niy som potrzebni. My som sami przed sia. I niy
bydzie nom godoł niymiec czy inny polok jako momy do sia godać i co momy robić !! Tu jest nasza ziemia nasz faterland i my mamy prawo
decydować w sprawie Śląskiej .... Tzw. "polskie rządy" po '89 wyprzedają Śląsk-Węglowy Kuwejt Świata Niemcom. W tej sytuacji Śląskowi nie
pozostaje nic innego do obrony Śląskiej Ziemi jak wybić się na niepodległość! ŚLAZACY! GÓRNICY! Nie dajcie się znów nabrać tym kaczo-
kukizowym propagandystom, jak PO-PSL...TO JEDNA ŚCIEMA !!!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 19:01

A CHAZARSKI BYDLAK Z PIS PIĘTA ROZPOCZĄŁ WOJNĘ POLSKO-ŚLĄSKĄ - Korfanty i Mackiewicz kazaliby do Was strzelać! - powiedział poseł
Stanisław Pięta z PiS - Wniosek jest tylko taki, że posłowie PIS-u grożą Ślązakom śmiercią !!!!!!!!!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:58

Najbardziej boli nie ta głupota, która na każdym kroku pokazują Polacy, nie znając ni historii ni specyfiki kulturalnej Śląska, który dopiero co
został im "łaskawie" podarowany przez Stalina na otarcie łez po utracie Kresów. Najbardziej boli ta hipokryzja - z jednej strony wielka
martyrologia, walka o przetrwanie narodu polskiego, opór wobec rusyfikacji czy germanizacji; a z drugiej dokładnie ta sama polityka odmawiania
ludziom praw do własnej tożsamości wobec Śląskiego Narodu. Żenada.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

Marek Wieloch ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:57

No co wy chcecie jak głowa państwa wie tylko o jednym powstaniu (wielkopolskim) pewnie też dlatego ,że wyrazem pochodny była Polska !

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Walda Gładkow ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:52

te barwy żółto-niebieskie ? ... jakoś dziwnie źle się kojarzą :( ...

…Ruch Narodowy Górny Śląsk i ONR Obóz Narodowo-Radykalny. Upamiętniliśmy ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku- zamordowanych na miejscu, uwięzionych w obozach przez…

Neutralna nieokreślona
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Zbyszek Gojny ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:51

Dopóki chociaż jeden Ślązak żyje, Naród Śląski żyje !!!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Lucyna Październiok ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:34

Piotr Dziewit Warszawa to stan umysłu...

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Kobieta

Roman Kolek ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:28

Oby już nigdy nie dochodziło do takich tragicznych zdarzeń. Tylko dzięki dialogowi, akceptacji i wzajemnemu zrozumieniu mamy szansę na życie
w zgodzie i bez okrucieństw wojny.

…ostatnią niedzielę stycznia w województwie opolskim tradycyjnie upamiętniono ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Nabożeństwo i modlitwę przy byłym obozie dla Niemców w…

Neutralna Mężczyzna

Marcin Rzepecki ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:25

Prócz śląskich flag na marszu powiewały flagi polskie i mniejszości niemieckiej. Tych biało-czerwonych pojawiło się dużo więcej niż kiedyś -
niesionych między innymi przez członków KORWiN - Katowice, KoLiber Katowice, a także Ruch Narodowy Górny Śląsk i ONR Obóz Narodowo-
Radykalny. Upamiętniliśmy ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku- zamordowanych na miejscu, uwięzionych w obozach przez bezpiekę
oraz wywiezionych do ZSRR. Jedyną winą aresztowanych było śląskie albo niemieckie pochodzenie.

…Górny Śląsk] i @[542284419214354:274:ONR Obóz Narodowo-Radykalny]. Upamiętniliśmy ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku- zamordowanych na miejscu, uwięzionych w…

Neutralna Mężczyzna

Marcello Krupan ( www.facebook.com ) 31.01.2016 18:05

Ruch Autonomii Śląska jako admin lepiej usuwajcie takie idiotyczne posty o powstaniach zbrojnych, bo to woda na młyn tych, którzy mówią o
śląskim ekstremizmie, a Was ochrzczą drugim ETA. Chyba nie o to chodzi?

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna nieokreślona

Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie ( www.facebook.com ) 31.01.2016 17:32

Dzisiaj jak co rok złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy Płycie Upamiętniającej Ofiary Tragedii  GÓRNOŚLĄSKIEJ .

Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie 518457301567840

Neutralna nieokreślona

Piotr Dziewit ( www.facebook.com ) 31.01.2016 17:18

Szymon Giżyński. On nie ma nic wspolnego z Warszawą. Urodzil sie w Częstochowie i tam od zawsze mieszka. Byl kiedys wojewoda
częstochowskim z AWS

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

DFK TSKN Kattowitz ( www.facebook.com ) 31.01.2016 17:10

Erstmal in Königshütte / Pierwszy raz w C h o r z o w i e https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1747851018776417.1073741831.1714190212142498&type=3

…dnia Tragedii  Górnośląskiej  w Chorzowie rozpoczęliśmy od mszy świętej w intencji ofiar tragedii  w kościele Św. Jadwigi o godzinie 11:30. Następnie przeszliśmy pod budynek ZUS…

Neutralna nieokreślona
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Wojciech Benisz ( www.facebook.com ) 31.01.2016 17:06

Nie wziął udziału, bo pewnie nawet nie wie, że coś takiego miało miejsce.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Negatywna Mężczyzna

GOROL ( www.fakt.pl ) 31.01.2016 17:06

Chyba powinieneś napisać poległych hanysów i szwabów którzy mordowali min. Polaków brakuje jeszcze tam flagi z Swastyką

…więziono "nieposłusznych" władzy komunistycznej. W ten sposób upamiętniono ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku - zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w…

Neutralna nieokreślona

Robert Twardela ( www.facebook.com ) 31.01.2016 17:01

Jak pisalem wczesniej Bolszewicy z Warszawki nigdy nie uznaja narodowosci Slaskiej tylko powstanie zbrojne moze zainicjowac pewien ruch bo to
by calkiem umoczylo by Polske na arenie miedzynarodowej!

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Robert Przeliorz ( www.facebook.com ) 31.01.2016 16:55

On może czuć miłość i wszelkie związki, tylko niech ten mieszkaniec Kongresówki nie zapomina o tym, że My tutaj na Śląsku też mamy swoje
uczucia i upodobania. I wcale nam się nie podoba jak ktoś na siłę nas wciąga w spiralę źle pojmowanej polskości.

…polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy…

Neutralna Mężczyzna

Ruch Autonomii Śląska ( www.facebook.com ) 31.01.2016 16:35

Ostatnio poseł Giżyński z PiS argumentował, że Ślązacy nie są mniejszością etniczną, gdyż on, jako Polak, ma z nimi poczucie pełnej wspólnoty
tradycji i kultury. Pytamy zatem: czy on, bądź którykolwiek z polskich polityków spoza Górnego Śląska wział udział w obchodach Dnia Pamięci 
Tragedii  Górnośląskiej ? Czy społeczeństwo polskie jest poinformowane o tej Tragedii  i czy znalazła ona odbicie w podręcznikach historii?
Jeśli nie, to nie może być mowy o wspólnocie, lecz o dyktacie pamięci, którego doświadczamy, ilekroć w górnośląskich miastach wyją syreny w
rocznicę powstania warszawskiego.

Ruch Autonomii Śląska 170069906532

Neutralna nieokreślona

Piotr Mazur (@Hihistor) ( twitter.com ) 31.01.2016 15:29

@maciej_szymczak @RobertWinnicki @kowalski_mj rocznica tragedii  górnośląskiej , czyli upamiętnienie tego co sowieci robili na Śląsku.

reply_693794487500431360

Neutralna Mężczyzna
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SiemianowiceSl ( www.youtube.com ) 01.02.2016 14:48

STV - Tragedia  Górnośląska  1945 roku - 01.02.2016

Spotkaniem w Willi Fitznera zakończyły się wczoraj obchody Dnia Pamięci Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. Te kilkadziesiąt lat przemilczane
wydarzenia z ...

UCIsoYcCG8subbL_LDE-Kdcw

UowcaTroli ( www.wykop.pl ) 31.01.2016 23:48

Kolejna rocznica Tragedii  Górnośląskiej

30 stycznia odbył się kolejny Marsz na Zgodę, upamiętniający dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce po wkroczeniu Armii Czerwonej na
Górny Śląsk. W obozie na Zgodzie, według szacunków IPN zginęło ponad 1855 osób (jedynie ta liczba jest udokumentowana). W obozie tym
zginął m.in. mój pradziadek.

…http://siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl/artykul/marsz-na-zgode-przypomnie nie-o-tragedii-gornoslaskiej,3637318,artgal,t,id,tm.h tml#0995bb3b8c6a78e6,1,3,6 Kolejna rocznica
Tragedii …

kgj ( gosc.pl ) 31.01.2016 23:26

Pamiętajmy i nie dopuśćmy do powtórki

…wszystkich wojen jest nienawiść w sercach - podkreślał ks. Piotr Tarliński. Karina Grytz-Jurkowska/ Foto Gość Nabożeństwo poprowadził ks. Piotr
Tarlinski. W niedzielę, 31 stycznia, polsko-niemieckie nabożeństwo w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach rozpoczęło obchody 71
rocznicy Tragedii  Górnośląskiej . Przedstawiciele różnych organizacji i okoliczni mieszkańcy spotkali się, by uczcić pamięć ofiar tamtejszego
obozu. – Prosimy o wieczny odpoczynek dla wszystkich ofiar wojen, nienawiści, prześladowań, gwałtów i tych, którzy ponieśli śmierć podczas
reżimów w ubiegłym i w tym stuleciu. Modlimy się też do Boga o miłosierdzie dla ich oprawców i dla tych, którzy dziś uciekają się do przemocy,
prosząc by Bóg przemienił ich serca – mówił tam ks. Piotr Tarlinski, diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych. A wskazując na to, że
wrogość rodzi się zawsze z nienawiści, która wlewa się z zewnątrz do ludzkich serc, w imieniu ofiar Tragedii  Górnośląskiej , XX-wiecznych
totalitaryzmów i współczesnego terroryzmu prosił: – Nie dajmy się sprowadzić na drogę…

Gość Niedzielny Pamiętajmy i nie dopuśćmy do powtórki Pamiętajmy i nie dopuśćmy do powtórki - opole.gosc.pl

brak autora ( www.mpolska24.pl ) 31.01.2016 21:05

Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów

Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu modlono się podczas uroczystości upamiętniających
Tragedię Górnośląską , czyli aktów powojennego sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska.

Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów - mPolska24

Opolskie ( onet.pl ) 31.01.2016 20:43

Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej

…ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu modlono się podczas uroczystości upamiętniających
Tragedię Górnośląską , czyli aktów powojennego sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska.
Uroczystości upamiętniające tzw. Tragedię Górnośląską  odbyły się w Łambinowicach (Opolskie) - najpierw w tamtejszym kościele, a potem
pod pomnikiem ofiar obozu pracy istniejącego tam w latach 1945-1946. Duszpasterz mniejszości diecezji opolskiej ks. Piotr Tarlinski
przestrzegał, że pogarda dla człowieka, prześladowania, gwałt i wojny rodzą się z nienawiści. Nawoływał do miłosierdzia i braku wrogości. - O takie
nastawienie proszą dziś ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Przed niszczycielskim działaniem wrogości przestrzegają nas też wszystkie ofiary
totalitarnych systemów XX w. oraz brutalnego terroryzmu naszych czasów – mówił. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida na cmentarzu ofiar powojennego obozu pracy dodał, że takie miejsca pokazują, "jak…

Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  - Wiadomości
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brak autora ( wiadomosci.onet.pl ) 31.01.2016 20:43

Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej

…ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu modlono się podczas uroczystości upamiętniających
Tragedię Górnośląską , czyli aktów powojennego sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska.
Uroczystości upamiętniające tzw. Tragedię Górnośląską  odbyły się w Łambinowicach (Opolskie) - najpierw w tamtejszym kościele, a potem
pod pomnikiem ofiar obozu pracy istniejącego tam w latach 1945-1946. Duszpasterz mniejszości diecezji opolskiej ks. Piotr Tarlinski
przestrzegał, że pogarda dla człowieka, prześladowania, gwałt i wojny rodzą się z nienawiści. Nawoływał do miłosierdzia i braku wrogości. - O takie
nastawienie proszą dziś ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Przed niszczycielskim działaniem wrogości przestrzegają nas też wszystkie ofiary
totalitarnych systemów XX w. oraz brutalnego terroryzmu naszych czasów – mówił. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida na cmentarzu ofiar powojennego obozu pracy dodał, że takie miejsca pokazują, "jak…

Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Opolskie: upamiętnienie ofiar Tragedii  Górnośląskiej  - Wiadomości

Napisał Radio Opole ( nysa24.pl ) 31.01.2016 20:32

[FOTO] 71 lat po Tragedii  Górnośląskiej . 'Pamięć pozwoli uniknąć powtórki w przyszłości'

Przemówienia, msza święta i kwiaty złożone przed pomnikiem ofiar dawnego obozu - w Łambinowicach odbyły się (31.01) uroczystości
upamiętniające Tragedię Górnośląską .71 lat temu żołnierze Armii Czerwonej po wkroczeniu na Górny Śląsk mordowali, gwałcili i rabowali
ludność cywilną. Bernard Gaida, prezes Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w RP, zwraca uwagę, że Śląsk jest pełen
miejsc naznaczonych krwią niewinnych ludzi.- Tutaj jest najłatwiej uczyć się o okrutności wojny, bo z nastaniem pokoju nie kończą się jej skutki. To
stąd wyjeżdżały krowioki z ludźmi do ZSRR, to tu tysiące ludzi umierały z powodu głodu, chorób, ciężkiej pracy i tortur - zaznacza.Sabine Haake,
Konsul Niemiec w Opolu, podkreśla dużą rolę podpisanego przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.- Dobrze,
że działamy w tym kierunku i pielęgnujemy podobne miejsca, by nie zapomnieć wydarzeń z przeszłości. Trzeba pamiętać też po to, by uniknąć
powtórki w przyszłości - dodaje.Dodajmy, że w łambinowickim obozie pracy zginęło w latach 1945-1946 około 1000 osób osób pochodzenia
niemieckiego.W cza…

[FOTO] 71 lat po Tragedii  Górnośląskiej . 'Pamięć pozwoli uniknąć powtórki w przyszłości'
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Pamiętają o tragicznym marszu

…osób, odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przeszło w niedzielę szlakiem krwawego Marszu Śmierci w Rybniku. Rybniczanie wspominali
ofiary marszu ze stycznia 1945 r., więźniów obozu KL Auschwitz-Birkenau, a także ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Pod pomnik obok stadionu
miejskiego przyszedł m.in. były więzień obozu KL Auschwitz-Birkenau, Ryszard Machulik z Rybnika Radziejowa. Pan Ryszard obozu jednak nie
pamięta, bo urodził się i przebywał w nim jako niemowlę przez siedem miesięcy, aż do momentu jego wyzwolenia. Jego matka została uwięziona
w Auschwitz w trzecim miesiącu ciąży. Ryszard Machulik nosił tam numer 189 678. Obecnie prowadzi koło byłych więźniów. - Zostało nas już tylko
10, a ja jestem najmłodszy - dodaje. Drogę Krzyżową w Rybniku w rocznicę Marszu Śmierci organizuje co roku Klub Inteligencji Katolickiej. - To
tradycja, zapoczątkowana w 1989 roku z inicjatywy założyciela rybnickiego KIK, nieżyjącego już Karola Miczajki, który był więźniem obozu KL
Auschwitz i innych obozów w Niemczech. Sam szedł w Marszu Śmierci trasą do Wodzisławia. Stamtąd wraz z innymi więźniami hitlerowcy wywieźli
go do obozu w Niemczech, gdzie…

Gość Niedzielny Pamiętają o tragicznym marszu Pamiętają o tragicznym marszu - katowice.gosc.pl
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Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów

…ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów, ale też współczesnego terroryzmu modlono się podczas uroczystości upamiętniających
Tragedię Górnośląską , czyli aktów powojennego sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska.
Uroczystości upamiętniające tzw. Tragedię Górnośląską  odbyły się w niedzielę w Łambinowicach - najpierw w tamtejszym kościele, a potem
pod pomnikiem ofiar obozu pracy istniejącego tam w latach 1945-1946. Duszpasterz mniejszości diecezji opolskiej ks. Piotr Tarlinski
przestrzegał, że pogarda dla człowieka, prześladowania, gwałt i wojny rodzą się z nienawiści. Nawoływał do miłosierdzia i braku wrogości. - O takie
nastawienie proszą dziś ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Przed niszczycielskim działaniem wrogości przestrzegają nas też wszystkie ofiary
totalitarnych systemów XX w. oraz brutalnego terroryzmu naszych czasów – mówił. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida na cmentarzu ofiar powojennego obozu pracy dodał, że takie miejsca pokazują, „jak…

Śląsk: Modlitwa za zabitych przez komunistów - Historia - rp.pl
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Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] - Świętochłowice...

Już po raz ósmy odbył się Marsz na Zgodę, który miał cel uczcić pamięć ofiar m.in. Obozu Zgoda. To właśnie pod bramą tego obozu odbyły się
główne uroc...

…odbyły się główne uroc... http://swiony.pl/i,marsz-pamieci-ofiar-trage dii-gornoslaskiej-zdjecia,200274,844857.htm l Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] -…
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Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA]

Już po raz ósmy odbył się Marsz na Zgodę, który miał cel uczcić pamięć ofiar m.in. Obozu Zgoda. To właśnie pod bramą tego obozu odbyły się
główne uroczystości. Marsz wyruszył po godzinie 12:00 z placu Wolności i ulicami Gliwicką oraz Armii Krajowej w Chorzowie dotarł do
Świętochłowic. Uczestnicy marszu przeszli pod niedawno odsłonięty pomnik pamięci ofiar Górnego Śląska, którzy byli więzieni w hali targowej i
tam złożyli kwiaty. Następnie ruszyli pod bramę Obozu Zgoda. W marszu uczestniczyła rekordowa liczba osób, szacuje się, że było ich ponad 200
osób. Pod bramą Obozu Zgoda uczestniczy złożyli kwiaty oraz miały miejsce przemówienia. Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć.

Marsz pamięci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Świętochłowice ciekawe artykuły
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"Moje córki krowy" najlepszym filmem Prowincjonaliów

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Kinga Dębska. Fot. PAP/EPA Film "Moje córki krowy" w
reż. Kingi Dębskiej został uhonorowany główną nagrodą dla najlepszego filmu fabularnego na zakończonym w nocy z soboty na niedzielę we
Wrześni, XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia. Prowincjonalia to festiwal, którego głównym celem jest prezentacja filmów
wartościowych o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej. Jest to także przegląd kina oryginalnego i artystycznego, w którym dominuje świat
prostych, uniwersalnych wartości. W ramach trwającego od środy wydarzenia publiczności zaprezentowano ponad 50 produkcji z Polski i
zagranicy; filmów fabularnych, dokumentów i animacji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był "Świat Niezrozumienia", który –…

"Moje córki krowy" najlepszym filmem Prowincjonaliów "Moje córki krowy" najlepszym filmem Prowincjonaliów - dzieje.pl
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27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Ksiądz Stanisław Suchowolec. Fot. IPN Mieszkańcy
Białegostoku uczcili w niedzielę 27. rocznicę niewyjaśnionej śmierci kapelana białostockiej "Solidarności" ks. Stanisława Suchowolca. Rocznicowa
msza odbyła się w jego rodzinnej parafii na osiedlu Dojlidy. Okoliczności śmierci księdza wciąż bada IPN. Ks. Stanisław Suchowolec przyjaźnił się z
księdzem Jerzym Popiełuszką, a po jego śmierci odprawiał msze w intencji ojczyzny i beatyfikacji ks. Jerzego najpierw w Suchowoli (rodzinnej
parafii ks. Popiełuszki - PAP), a po przeniesieniu do Białegostoku, w parafii w Dojlidach. Zginął w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku. Miał 31 lat.
W rocznicowym nabożeństwie wzięli udział działacze "Solidarności" z pocztami sztandarowymi. Przy kościele w Dojlidach znajduje się grób
kapłana. Sprawa niewyjaśnionych…

27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca - dzieje.pl
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Najlepsze grupy kolędnicze rywalizowały w konkursie Pastuszkowe Kolędowanie

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego W Podegrodziu koło Nowego Sącza w weekend spotkały
się najlepsze grupy kolędnicze z różnych regionów Polski na 19. ogólnopolskim konkursie Pastuszkowe Kolędowanie. Nagrodę główną otrzymała
grupa kolędnicza z gwiazdą z Sadku-Kostrzy w pow. limanowskim. Juror przeglądu antropolog kulturowy z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie dr
hab. Stanisław Węglarz, który już od 30 lat ocenia grupy kolędnicze, stwierdził, że tradycje kolędnicze są szczególnie żywo kultywowane w
Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim i na Śląsku. „Poziom artystyczny 31 grup wyłonionych podczas regionalnych eliminacji do finału w
Podegrodziu był bardzo wysoki. Wszystkie grupy przywiązują dużą wagę nie tylko do gry aktorskiej, ale i do strojów zgodnych z obrzędem danego
regionu. Z…

Najlepsze grupy kolędnicze rywalizowały w konkursie Pastuszkowe Kolędowanie Najlepsze grupy kolędnicze rywalizowały w konkursie Pastuszkowe Kolędowanie - dzieje.pl
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Sąd: W kwietniu kolejna rozprawa przeciwko ZDF w procesie o "polskie obozy zagłady"

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Na 12 kwietnia wyznaczył krakowski sąd termin kolejnej
rozprawy w procesie cywilnym przeciwko niemieckiej telewizji publicznej ZDF o przeprosiny za użycie w omówieniu programu sformułowania o
"polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz" – ustaliła PAP w sądzie. Proces w tej sprawie ruszył na początku lutego 2015 r. Z pozwem
przeciwko ZDF wystąpił były więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera, reprezentowany przed sądem przez Stowarzyszenie Patria
Nostra. Domaga się w nim przeprosin za to, że 15 lipca 2013 r. na portalu zdf.de w informacji o planowanej emisji programu dokumentalnego
"Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager", posłużono się określeniem "polskie obozy zagłady Majdanek i
Auschwitz". Po interwencji dyplomatycznej opis…

Sąd: W kwietniu kolejna rozprawa przeciwko ZDF w procesie o "polskie obozy zagłady" Sąd: W kwietniu kolejna rozprawa przeciwko ZDF w procesie o "polskie obozy zagłady" - dzieje.pl
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Jasna Góra i tygodnik „Niedziela” nagrodzone za zasługi dla kultury

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Jasna Góra została uhonorowana odznaką „Zasłużony
dla kultury polskiej”, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Taką samą odznakę otrzymał
Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Wyróżnienia wręczył na Jasnej Górze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
Uroczystość miała miejsce podczas noworocznego koncertu Jasnogórskiej Orkiestry Dętej w bazylice jasnogórskiej – podało biuro prasowe
sanktuarium. „To wyraz podziękowania dla działalności w sferze kultury, ale szeroko pojętej – nie tylko tej kultury artystycznej, bo tu są wspaniałe
dzieła sztuki, które są chronione, o które się dba, które są dostępne dla zwiedzających, dla pielgrzymów,…

Jasna Góra i tygodnik „Niedziela” nagrodzone za zasługi dla kultury Jasna Góra i tygodnik „Niedziela” nagrodzone za zasługi dla kultury - dzieje.pl
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Zmarł Janusz Muniak - jedna z najbarwniejszych postaci polskiego jazzu

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Janusz Muniak. Fot. PAP/P. Polak Zmarł Janusz Muniak -
saksofonista i jedna z najbarwniejszych postaci polskiego jazzu. Znakomity lider zespołów, doświadczony muzyk mający świetny kontakt z
młodymi jazzmanami, w 2015 r. uhonorowany Złotym Fryderykiem za całokształt działalności. Muzyk zmarł w niedzielę w szpitalu w Krakowie -
poinformował PAP Janusz Lunz, współpracownik artysty z krakowskiego "Jazz Klubu u Muniaka". Janusz Muniak - polski muzyk jazzowy,
saksofonista, flecista, aranżer i kompozytor. Absolwent krakowskiej średniej szkoły muzycznej. Zadebiutował w 1960 r. w lubelskim zespole
Witolda Miszczaka. Zespół okazał się dobrą szkołą jazzowego grania: Muniak został zauważony i zaproszony do zespołu Tomasza Stańki - Jazz
Darings. Sukcesem okazał się dla muzyka występ w 1964 r. z…
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Prof. A. Beevor: W Ardenach Niemcy stosowali metody znane tylko z frontu wschodniego 72 lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na
"kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody
jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej

pałac w Lewkowie - dzieje.pl
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Sąd Najwyższy wróci do kasacji b. komendanta MO ws. internowań

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego We wtorek 2 lutego Sąd Najwyższy powróci do
rozpatrywania kasacji b. szczecińskiego komendanta MO skazanego na 2 lata więzienia za internowania w stanie wojennym. Na tle tej sprawy w
2015 r. SN wydał uchwałę odnoszącą się do kwestii ewentualnego przedawnienia. Kasacja dotyczy wyroku szczecińskiego sądu okręgowego z
maja 2014 r. Wówczas za bezprawne internowania w stanie wojennym sąd skazał b. komendanta MO Jarosława Wernikowskiego na karę
bezwzględnego więzienia. 81-letni dziś Wernikowski w grudniu 1981 r. był komendantem wojewódzkim MO w Szczecinie, a po 1983 r. szefem
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Został oskarżony przez IPN o to, że między 12 a 16 grudnia 1981 r. podpisał 59 decyzji o
internowaniu działaczy Solidarności - zanim dekret o stanie wojennym zaczął formalnie…
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Dwa polskie filmy nagrodzone na festiwalu Sundance

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego "Córki dancingu" reż. Agnieszka Smoczyńska. Źródło:
Kino Świat "The Birth of a Nation", amerykański dramat o rewolcie niewolników w XIX wieku w Wirginii, zgarnął w nocy z soboty na niedzielę główne
nagrody na Festiwalu Filmowym Sundance. Na największym festiwalu filmów niezależnych w USA uhonorowano też dwa polskie filmy. Michał
Marczak otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera w konkursie World Cinema Documentary za swój dokument "All These Sleepless Nights" o
młodych mieszkańcach Warszawy. Z kolei nagrodę specjalną (World Cinema Dramatic Special Jury Award for Unique Vision and Design) otrzymały
"Córki dancingu" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Nagrodę jury i nagrodę publiczności dla najlepszego amerykańskiego filmu…
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Ostrowiec Świętokrzyski: Projekt modernizacji dawnego browaru dla instytucji kultury

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Modernizację ponad stuletnich budynków dawnego
browaru w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby centrum kultury, biblioteki i Biura Wystaw Artystycznych, planuje samorząd miasta. Gmina
zabiega o wsparcie wartego ok. 21 mln zł przedsięwzięcia środkami UE. Władze Ostrowca od kilku lat szukały sposobu i środków finansowych na
gruntowny remont i pełne zagospodarowanie na potrzeby miejskich instytucji kultury gmachu, znajdującego się u zbiegu ulic Polnej i
Siennieńskiej. Różne koncepcje zakładały m.in. zagospodarowanie stojących także w tym miejscu budynków dawnego młyna oraz realizację
projektu w partnerstwie publiczno-prywatnym, z czego zrezygnowano. Przedsięwzięcie będzie realizowane w mniejszej skali. Samorząd przed
kilkoma dniami złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego…
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"Tadeusz Kościuszko: Mereczowszczyzna – Solura" - wystawa w Muzeum X Pawilonu

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Portret Tadeusza Kościuszki. William Holl. Źródło: BN
Polona Kadry odbudowanego drewnianego dworku na Polesiu, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko znalazły się na wystawie w Muzeum X
Pawilonu. "Kościuszko to prawdziwy człowiek renesansu - wojskowy i inżynier, komponował, a nawet hodował zioła" - mówi autor ekspozycji. Na
wystawie "Tadeusz Kościuszko: Mereczowszczyzna – Solura" w Galerii Brama Bielańska w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej można
zobaczyć ponad 100 związanych z Kościuszką prac. "Są to fotogramy, czyli fotografie tak przetworzone, by przypominały obrazy. Pochodzę z
Maciejowic, miejsca wielkiej, choć przegranej bitwy insurekcji, więc od dawna zajmuję się tradycją kościuszkowską w szerokim wymiarze" -
opowiadał PAP autor wystawy Leszek Marek…

"Tadeusz Kościuszko: Mereczowszczyzna – Solura" - wystawa w Muzeum X Pawilonu "Tadeusz Kościuszko: Mereczowszczyzna – Solura" - wystawa w Muzeum X Pawilonu - dzieje.pl

brak autora ( dzieje.pl ) 31.01.2016 00:00

70. rocznica pacyfikacji wsi z okolic Bielska Podlaskiego przez oddział "Burego"

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego W Bielsku Podlaskim i Zaleszanach oddano w niedzielę
hołd ofiarom pacyfikacji pięciu wsi, dokonanej 70 lat temu przez oddział niepodległościowego podziemia kpt. Romualda Rajsa "Burego". Uczczono
też pamięć grupy furmanów, rozstrzelanych przez ten oddział. W czasie pacyfikacji dokonanej zimą 1946 r. spalone zostały k. Bielska
Podlaskiego wsie: Zanie, Zaleszany, Końcowizna, Szpaki i Wólka Wygonowska, zamieszkane przez ludność białoruską wyznającą prawosławie.
Pion śledczy IPN, który prowadził śledztwo dotyczące pacyfikacji, przyjmuje, że ofiar było w sumie 79 (według członków społecznego komitetu
rodzin - o trzy więcej), w tym 30 furmanów, z których usług oddział korzystał, przemieszczając się po okolicy. Instytut przyjął kwalifikację prawną
zbrodni…
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W 2017 roku rozpocznie się remont pałacu w Lewkowie

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Pałac Lipskich w Lewkowie. 1918-1934. Źródło: NAC
Jedna z najbardziej okazałych budowli klasycystycznych w Wielkopolsce – Pałac w Lewkowie przejdzie na początku przyszłego roku gruntowny
remont. Działania te mają nie tylko uatrakcyjnić to miejsce turystycznie, ale i przypomnieć o jego dawnej świetności. Pałac w Lewkowie powstał w
czasie trwania obrad Sejmu Czteroletniego, w latach 1788-1791. Jego fundatorem był kaliski łowczy związany z królem Stanisławem Augustem
Poniatowskim - Wojciech Lipski, który w 1776 roku mianowany został generałem adiutantem polskiego króla. Widniejący na elewacji pałacu
kartusz z datą 1791 r. jest nie tylko pamiątką zakończenia budowy, ale i rokiem uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak podkreśliła kierownik Zespołu
Pałacowo - Parkowego w Lewkowie Agnieszka…
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„Cytaty z Kolekcji” – nowa seria wystaw w MOCAK-u

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Géza Perneczky, „art”. 1972. Źródło: MOCAK „Cytaty z
Kolekcji” to nowa seria wystaw, którą zainauguruje we wtorek Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Przez cały rok w muzealnej
bibliotece zwiedzający będą mogli oglądać prace, które odnoszą się do tekstu, słowa. Jak poinformowała PAP rzeczniczka MOCAK-u Justyna
Kuska, każdy miesiąc poświęcony będzie jednemu artyście i jego dziełom. Prezentacjom towarzyszyć mają publikacje oraz archiwalne materiały
dotyczące twórcy. „Wybrane prace łączy odniesienie do tekstu. Poprzez nieoczywistą ekspozycję w kontekście biblioteki chcemy poddać refleksji
kulturotwórczą moc słowa” – wyjaśniła rzeczniczka. Prezentowane dzieła będą pochodzić z liczącej ponad 4,5 tys. prac kolekcji Muzeum.…

„Cytaty z Kolekcji” – nowa seria wystaw w MOCAK-u „Cytaty z Kolekcji” – nowa seria wystaw w MOCAK-u - dzieje.pl

Raport z monitoringu Internetu / 24.01.2016 - 01.02.2016

Strona 24 z 42

http://dzieje.pl/wystawy/tadeusz-kosciuszko-mereczowszczyzna-solura-wystawa-w-muzeum-x-pawilonu
http://dzieje.pl/wystawy/tadeusz-kosciuszko-mereczowszczyzna-solura-wystawa-w-muzeum-x-pawilonu
http://dzieje.pl/aktualnosci/70-rocznica-pacyfikacji-wsi-z-okolic-bielska-podlaskiego-przez-oddzial-burego
http://dzieje.pl/aktualnosci/70-rocznica-pacyfikacji-wsi-z-okolic-bielska-podlaskiego-przez-oddzial-burego
http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-2017-roku-rozpocznie-sie-remont-palacu-w-lewkowie
http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-2017-roku-rozpocznie-sie-remont-palacu-w-lewkowie
http://dzieje.pl/wystawy/cytaty-z-kolekcji-nowa-seria-wystaw-w-mocak-u
http://dzieje.pl/wystawy/cytaty-z-kolekcji-nowa-seria-wystaw-w-mocak-u


brak autora ( dzieje.pl ) 31.01.2016 00:00

Ponad 39,2 mln euro na ochronę dziedzictwa narodowego na Podkarpaciu

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Ponad 39,2 mln euro przeznaczonych będzie na
ochronę dziedzictwa narodowego na Podkarpaciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze będą mogły być wydane m.in. na
prace konserwatorskie i zakup starodruków. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy marszałka woj. podkarpackiego Tomasz Leyko, środki mają
być przeznaczone przede wszystkim na realizację działań, które podniosą atrakcyjność kulturową regionu i zwiększą dostępność zabytków.
Pierwsze konkursy dedykowane ochronie dziedzictwa kulturowego ogłoszone mają zostać w III kwartale br. Pieniądze będą mogły być
przeznaczone nie tylko na prace konserwatorskie czy restauratorskie, ale również na zakup muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów
oraz księgozbiorów. Leyko dodał, że pieniądze będą…
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W Łambinowicach uroczystości upamiętniające ofiary Tragedii  Górnośląskiej

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Za ofiary Tragedii  Górnośląskiej  i totalitaryzmów,
ale też współczesnego terroryzmu modlono się podczas uroczystości upamiętniających Tragedię Górnośląską , czyli aktów powojennego
sowieckiego terroru i represji komunistycznych wobec mieszkańców Górnego Śląska. Uroczystości upamiętniające tzw. Tragedię Górnośląską
odbyły się w niedzielę w Łambinowicach (Opolskie) - najpierw w tamtejszym kościele, a potem pod pomnikiem ofiar obozu pracy istniejącego tam
w latach 1945-1946. Duszpasterz mniejszości diecezji opolskiej ks. Piotr Tarlinski przestrzegał, że pogarda dla człowieka, prześladowania, gwałt i
wojny rodzą się z nienawiści. Nawoływał do miłosierdzia i braku wrogości. „O takie nastawienie proszą dziś ofiary Tragedii …
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72 lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze

…lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 27. rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława
Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w
rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego Inscenizacja zamachu na Franza Kutscherę w Alejach
Ujazadowskich w Warszawie. Fot. PAP/B. Zborowski 1 lutego 1944 r. oddział Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej dokonanał w Alejach
Ujazdowskich w Warszawie udanego zamachu na gen. Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim. Wyrok na
znienawidzonego "kata Warszawy" wydał szef Kedywu płk August Emil Fieldorf "Nil". Według źródeł historycznych, Franz Kutschera objął funkcję
dowódcy SS i policji na okręg warszawski 25 września 1943 roku i od razu zaostrzył represje wobec Polaków. Nastąpiły liczne egzekucje uliczne,
którymi Kutschera chciał złamać warszawiaków. Wzrosła także liczba łapanek. Kierownictwo Walki Podziemnej wprowadziło Kutscherę na listę osób
do likwidacji. Na…

72 lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze 72 lata temu oddział Kedywu KG AK wykonał wyrok na "kacie Warszawy" gen. Kutscherze - dzieje.pl

dg ( gosc.pl ) 30.01.2016 21:44

Marsz pod różnymi flagami

…200 osób przeszło na Zgodę, by upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Wyruszyli w sobotę 30 stycznia z katowickiego placu Wolności
pod bramę dawnego obozu pracy w świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. Tzw. Marsz na Zgodę organizuje Ruch Autonomii Śląska, aby upamiętnić
ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Chodzi o komunistyczne represje, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców Śląska po wkroczeniu Armii
Czerwonej w 1945 roku. Przed wymarszem organizatorzy rozdawali uczestnikom żółto-niebieskie opaski na ramię z czarną wstęgą. - To znak
pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o
prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę - tłumaczył europoseł Marek Plura. Nadrzędnym celem marszu jest uczczenie
pamięci ofiar niezależnie od poglądów czy narodowości. W tłumie oprócz śląskich flag można było dostrzec polskie, niemieckie, a także... pruską.
Dominik Gajda Marsz na Zgodę Marsz wzbudza również kontrowersje. Na placu Wolności przed rozpoczęciem marszu protestowali przeciwko…
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Ślązacy pamiętają o tragedii  z 1945 roku [WIDEO]

…marsze, zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  
Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945
roku Choć Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało
się już w sobotę. W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o
Zgodzie. Jego uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty trafiali
Górnoślązacy. Tam, przy pamiątkowych tablicach, odbywały się główne uroczystości. Przed wymarszem uczestnikom rozdawano żółto-niebieskie
opaski na ramię z czarną wstęgą. - Te opaski w śląskich barwach to znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj
stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę -…
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Ślązacy pamiętają o tragedii  z 1945 roku [WIDEO]

…marsze, zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  
Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945
roku Choć Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało
się już w sobotę. W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o
Zgodzie. Jego uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty trafiali
Górnoślązacy. Tam, przy pamiątkowych tablicach, odbywały się główne uroczystości. Przed wymarszem uczestnikom rozdawano żółto-niebieskie
opaski na ramię z czarną wstęgą. - Te opaski w śląskich barwach to znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj
stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę -…

Ślązacy pamiętają o tragedii  z 1945 roku [WIDEO] Ślązacy pamiętają o tragedii  z 1945 roku [WIDEO]

Grzegorz Celejewski ( katowice.wyborcza.pl ) 30.01.2016 18:29

Marsz na Zgodę, ku czci ofiar Tragedii  Górnośląskiej

Mieszkańcy regionu przeszli w sobotę w Marszu Pamięci o Zgodzie

Marsz na Zgodę, ku czci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  Marsz na Zgodę, ku czci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  | wideo

brak autora ( katowice.tvp.pl ) 30.01.2016 17:20

Marsz upamiętniający ofiary Tragedii  Górnośląskiej

Kilkaset osób przeszło z katowickiego Placu Wolności przed bramę obozu w świętochłowickiej Zgodzie. Mianem Tragedii  Górnośląskiej
określa się zbrodnicze działania wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska. Represje rozpoczęły się w styczniu 1945 roku wraz z
wkroczeniem radzieckich i polskich wojsk. Ubiegły rok - uchwałą sejmiku wojewódzkiego - był rokiem pamięci o tej tragedii . Rok minął, pamięć
pozostanie na zawsze. fot. PAP/Andrzej Grygiel Na Sybir i do kopalń Donbasu wywieziono kilkadziesiąt tysięcy Górnoślązaków. Czternaście tysięcy
nie wróciło

Marsz upamiętniający ofiary Tragedii  Górnośląskiej  Marsz upamiętniający ofiary Tragedii  Górnośląskiej  - TVP3 Katowice - Telewizja Polska S.A.

brak autora ( wiadomosci.onet.pl ) 30.01.2016 17:02

Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej

…marsze, zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  
Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r.
Choć Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało się
już w sobotę. W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o
Zgodzie. Jego uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty trafiali
Górnoślązacy. Tam, przy pamiątkowych tablicach, odbywały się główne uroczystości. Przed wymarszem uczestnikom rozdawano żółto-niebieskie
opaski na ramię z czarną wstęgą. - Te opaski w śląskich barwach to znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj
stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę -…

…znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  Wiadomości wiadomości Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  -…
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Śląsk wspomina radzieckie represje

…marsze, zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  
Górnośląskiej , czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r.
Choć Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało się
już w sobotę. W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o
Zgodzie. Jego uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty trafiali
Górnoślązacy. Tam, przy pamiątkowych tablicach, odbywały się główne uroczystości.Przed wymarszem uczestnikom rozdawano żółto-niebieskie
opaski na ramię z czarną wstęgą. - Te opaski w śląskich barwach to znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. Jednak dzisiaj
stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę -
podkreślił…

Śląsk wspomina radzieckie represje - Historia - rp.pl

pj, zdjęcia Grzegorz ( katowice.wyborcza.pl ) 30.01.2016 15:58

Ślązacy wyszli w sobotę na ulicę. Marsz Pamięci o Zgodzie ku czci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA]

W sobotę Ruch Autonomii Śląska zorganizował po raz kolejny "Marsz Pamięci o Zgodzie". Tradycyjnie wyruszył on z katowickiego placu Wolności
aż pod bramę dawnego obozu Zgoda w Świętochłowicach. - W ten sposób chcemy upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku -
zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w obozach przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa - przypominają działacze
RAŚ.

…wyszli w sobotę na ulicę. Marsz Pamięci o Zgodzie ku czci ofiar Tragedii  Górnośląskiej  [ZDJĘCIA] Zdjęcie nr 1 w galerii - Ślązacy wyszli w sobotę na ulicę. Marsz Pamięci o Zgodzie ku…

brak autora ( www.fakt.pl ) 30.01.2016 15:51

Przemaszerowali od Katowic pod bramę obozu, który mieścił się w świętochłowickiej dzielnicy Zgoda Jak co roku Ruch Autonomii Śląska
zorganizował "Marsz Pamięci o Zgodzie". Tłum uczestników wyruszył w samo południe z katowickiego Placu Wolności i przeszedł trasę pod bramę
obozu Zgoda w Świętochłowicach, gdzie więziono "nieposłusznych" władzy komunistycznej. W ten sposób upamiętniono ofiary Tragedii  
Górnośląskiej  1945 roku - zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w obozach przez polski komunistyczny aparat
bezpieczeństwa. W marszu uczestniczyło ponad 200 osób. Przeszli, tak jak w 1945 roku kilkukilometrową drogę do obozu w Świętochłowicach.
Marsz organizował Ruch Autonomii Śląska. Uczczono w nim pamieć ofiar niezależnie od narodowości i poglądów. Główne uroczystości odbyły się
na końcu przemarszu pod bramą świętochłowickiego obozu rozpoczęły się główne uroczystości. ARA PODZIEL SIĘ

Marsz na Zgodę By nie zapomnieć!
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Przemaszerowali od Katowic pod bramęobozu, który mieścił się w świętochłwoickiej dzielnicy Zgoda Jak co roku Ruch Autonomii Śląska
zorganizował "Marsz Pamięci o Zgodzie". Tłum uczestników wyruszył w samo południe z katowickiego Placu Wolności i przeszedł trasę pod bramę
obozu Zgoda w Świętochłowicach, gdzie więziono "nieposłusznych" władzy komunistycznej. W ten sposób upamiętniono ofiary Tragedii  
Górnośląskiej  1945 roku - zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w obozach przez polski komunistyczny aparat
bezpieczeństwa. W marszu uczestniczyło ponad 200 osób. Przeszli, tak jak w 1945 roku kilkukilometrową drogę do obozu w Świętochłowicach.
Marsz organizował Ruch Autonomii Śląska. Uczczono w nim pamieć ofiar niezależnie od narodowości i poglądów. Główne uroczystości odbyły się
na końcu przemarszu pod bramą świętochłowickiego obozu rozpoczęły się główne uroczystości. ARA PODZIEL SIĘ

Marsz na Zgodę By nie zapomnieć!
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Tragedia  nad Przemszą

…stawiano tu mniej lub bardziej konkretne zarzuty. Często nie stawiano żadnych. Przed pięcioma laty w śląskim kalendarzu pojawiło się nowe
święto - Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku, ustanowione przez Sejmik Wojewódzki. W ten sposób zostali uczczeni Ślązacy
wywiezieni do ZSRR, bądź skierowani do  działających po II wojnie światowej  przymusowych obozów pracy. W tym roku mija 71 rocznica tych
tragicznych wydarzeń. W Mysłowicach stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna oraz miejscowe koło Ruchu Autonomii Śląska zorganizowało obchody 30
stycznia  pod pomnikiem ofiar obozu pracy na tzw. Promenadzie. Zebrani wraz z delegacją władz miasta uczcili pamięć wszystkich, którzy
ponieśli śmierć w tym miejscu, a przede wszystkim Górnoślązaków - ofiar komunistycznego systemu władzy w latach 1945-46. Modlitwę w
intencji ofiar obozu odmówili duchowni  z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i z parafii ewangelicko-augsburskiej. Dzieje obozu pracy
przybliżył zebranym dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice Adam Plackowski oraz nauczyciel, historyk Tomasz Wrona. Zapalono znicze, by oddać
hołd prawie…

Tragedia  nad Przemszą Gość Niedzielny Tragedia  nad Przemszą - katowice.gosc.pl

brak autora ( dzieje.pl ) 30.01.2016 00:00

Białoruś: studniówka w najstarszej polskiej szkole

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Ponad 30 maturzystów wzięło w sobotę udział w studniówce w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana
w Baranowiczach (obwód brzeski), która jest najstarszą polską szkołą na Białorusi. W studniówce uczestniczyli też przedstawiciele konsulatu z
Brześcia, nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi oraz rodzice, którzy przygotowali dla gości tradycyjne danie białoruskie: bliny.
„Maturzystów mamy w tym roku 50. 37 z nich uczyło się u nas od klasy pierwszej, a 13 dołączyło w późniejszych latach nauczania” – powiedziała
PAP dyrektorka szkoły Eleonora Jarmolin. Uczniowie pokazali na studniówce spektakl, w którym wybrali się w wirtualną podróż po Europie,
zastanawiając się, gdzie najlepiej studiować. ”Wszystko zaczyna się od Grecji.…

Białoruś: studniówka w najstarszej polskiej szkole Białoruś: studniówka w najstarszej polskiej szkole - dzieje.pl

brak autora ( www.radio.katowice.pl ) 30.01.2016 00:00

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

…100 m ratownik oraz sztafeta. Gospodarzem spotkania inaugurującego cykliczne zawody Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda
Śląska jest po raz trzeci. Autor: Agnieszka Tatarczyk Wiadomości regionalne30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna
impreza organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy
rywalizują w Zawierciu w 33. Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje
wydarzenie, by upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami.
Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. 30-01-2016 Po raz 11. mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się będą podczas "Ochabskich
spotkań z tradycją". 30-01-2016 Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w mieście. W Chorzowie akcja
odbywa się już nie pierwszy raz. 30-01-2016 Paulini żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach 2001–2005. Uroczystości
pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w sanktuarium Matki Bożej…

Radio Katowice S.A. Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Polskie Radio Katowice Poleca | Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Gra
nd Prix Polski…

brak autora ( dzieje.pl ) 30.01.2016 00:00

"Towarzysz generał" inauguruje cykl "Półkowniki III RP" w TVP Historia

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Data: 30-01-2016 - 31-01-2016 Gen. Wojciech Jaruzelski. 1985 r. Fot. PAP/G. Rogiński Film "Towarzysz generał",
opowiadający o gen. Wojciechu Jaruzelskim, który zostanie pokazany w weekend na antenie TVP Historia zainauguruje nowy cykl tej stacji -
"Półkowniki III RP". Jak podała TVP Historia na swoim profilu na Facebooku, film "Towarzysz generał" to biografia Jaruzelskiego na całej drodze jego
zawodowej kariery - od zesłania na Syberię poprzez karierę w PRL i stan wojenny do objęcia urzędu prezydenckiego w III RP. Film przedstawia i
prezentuje informacje nieznane dotąd, które autorzy zdobyli w moskiewskich archiwach radzieckiego wywiadu. "Towarzysza generała" można
zobaczyć w TVP Historia w sobotę o godz. 21:25 i w niedzielę o godz. 12:15. Źródło: TVP Historia TAGI: cenzura, gen.…

"Towarzysz generał" inauguruje cykl "Półkowniki III RP" w TVP Historia "Towarzysz generał" inauguruje cykl "Półkowniki III RP" w TVP Historia -…
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Marsz pamięci o Zgodzie

…pamięci o Zgodzie wyruszy w samo południe z Katowic. Ruch Autonomii Śląska organizuje wydarzenie, by upamiętnić ofiary Tragedii  
Górnośląskiej  1945 roku. To zarówno zamordowani czy wywiezieni do ZSRR, ale także uwięzieni w obozach przez polski komunistyczny aparat
bezpieczeństwa. Jak mówi Monika Kassner, wiceprzewodnicząca Ruchu Autonomii Śląska, data marszu jest nieprzypadkowa. Uczestnicy marszu
przejdą trasę od placu Wolności w Katowicach aż pod bramę obozu Zgoda w Świętochłowicach. Autor: Joanna Opas Wiadomości regionalne30-01-
2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym, które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016
W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016
Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy rywalizują w Zawierciu w 33. Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej.
30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. 30-01-2016 Po raz 11.
mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się będą podczas…

Radio Katowice S.A. Marsz pamięci o Zgodzie Polskie Radio Katowice Poleca | Marsz pamięci o Zgodzie

brak autora ( dzieje.pl ) 30.01.2016 00:00

215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Ks. Piotr Ściegienny. Fot. PAP/CAF/Reprodukcja Przeżył 89 lat. Niezwykłych. Kapłan, idealista, nauczyciel,
spiskowiec, to tylko niektóre określenia jakie można mu przypisać. Skazany przez carski sąd na śmierć uniknął jej carskim aktem łaski. Był
świadkiem wielkiej przemiany gospodarczo-społecznej. Choć zmieniał się świat, on niezmiennie tkwił przy swoich ideałach. 215 lat temu, 31
stycznia 1801 r. urodził się ksiądz Piotr Ściegienny. Ściegienny w ekstraklasie W dziesiątkach relacji prasowych, radiowych czy telewizyjnych na
stałe wpisało się określenie „stadionu przy Ściegiennego” – czyli obiektu, na którym swoje mecze w rozgrywa występująca w piłkarskiej
ekstraklasie Korona Kielce. „To jedna z ważniejszych ulic Kielc, każdy tu ją zna. Jednak gdyby podpytać ludzi, kim był Piotr Ściegienny, pewnie
poza kilkoma…
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Wystawa o Czesławie Miłoszu w dawnym majątku rodzinnym w Krasnogrudzie

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Czesław Miłosz spaceruje nad Narwią w Nowogrodzie (Podlasie) podczas wizyty w Polsce. 15.06.1981. Fot.
PAP/M. Billewicz Wystawę o życiu Czesława Miłosza, na której prezentowane są fotografie, wiersze i multimedia - dotyczące jego dzieciństwa,
zainteresowań czy ważnych osób w jego życiu - otwarto w dawnym majątku rodziny Miłosza w Krasnogrudzie (Podlaskie). W dworze od czterech
lat działa Międzynarodowe Centrum Dialogu prowadzone przez Fundację Pogranicze. XVII-wieczny dwór w Krasnogrudzie leży tuż przy granicy
polsko-litewskiej. Przed wojną należał do rodziny Czesława Miłosza. Jest to miejsce, z którym noblista czuł się mocno duchowo związany, gdzie
często przyjeżdżał na wakacje do ciotek. Przeżył tam również zawód miłosny. Wystawę "Miłosz. Szukanie ojczyzny" można oglądać
pomieszczeniach dworu.…
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Sejm: obywatelski projekt o mniejszości śląskiej - do dalszych prac w komisjach

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Sejm skierował w sobotę do dalszych prac w komisjach obywatelski projekt ustawy uznający mniejszość śląską
za mniejszość etniczną. Wcześniej został wycofany wniosek posłów PSL i Kukiz'15 o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za skierowaniem
projektu do dalszych prac w komisjach administracji i spraw wewnętrznych oraz do komisji mniejszości narodowych i etnicznych było 249 posłów,
51 było przeciw, 124 wstrzymało się od głosu. Obywatelski projekt zakłada wpisanie mniejszości śląskiej do ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych. Obecnie są w niej wymienione cztery mniejszości - karaimska, łemkowska, romska i tatarska. Podczas trwającej wiosną 2014 r.
zbiórki podpisów projekt poparło 140 tys. osób. Wspierany m.in. przez Ruch Autonomii Śląska obywatelski projekt trafił do Sejmu w lipcu 2014 r.;
w…
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Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Mieszko bierze chrzest - fresk na ścianie rezydencji biskupów pomocniczych w Gnieźnie. Źródło: Wikimedia
Commons W sobotę Senat przyjął uchwałę, w której ustanawia rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Senatorowie apelują w niej
do wszystkich instytucji i obywateli o włączenie się w obchody tego jubileuszu. Za przyjęciem uchwały "Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski" głosowało 80 senatorów, 6 głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Senatorowie przegłosowali także cztery z
sześciu zgłoszonych w piątek poprawek. W ich myśl zmieniono tytuł aktu i dodano akapit jasno stwierdzający ustanowienie jubileuszu.
Zdecydowano się także na "złożenie hołdu" Mieszkowi I, w miejscu pierwotnego "oddania mu czci". Autorzy uchwały (senatorowie Prawa i…
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70 tysięcy osób na karnawale w Wenecji

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Orszak Marii podczas karnawału w Wenecji. Fot. PAP/EPA Do centrum Wenecji przybyło w sobotę 70 tys. osób na
pierwsze zabawy rozpoczynającego się oficjalnie w ten weekend karnawału. W tym roku w związku z zagrożeniem terrorystycznym w Europie
przebiega on pod znakiem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Kulminacyjnym wydarzeniem soboty był tradycyjny orszak 12 Marii, czyli
młodych wenecjanek w historycznych strojach. Zarówno ten pokaz, jak i wszystkie zabawy odbywały się pod czujnym okiem niespotykanej dotąd
liczby funkcjonariuszy sił porządkowych. Z powodu sytuacji międzynarodowej po raz pierwszy kordonem bezpieczeństwa otoczono plac Świętego
Marka, na który można dostać się pięcioma specjalnymi wejściami, gdzie prowadzone są skrupulatne kontrole. Policja zapowiadała, że osoby w
maskach będzie prosić o ich zdjęcie w…
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„Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego”

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” autor: Prof. Marian Marek Drozdowski „Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego” Wszystkie osiągnięcia
COP były oparte na myśli technicznej polskich inżynierów - wskazuje prof. Marian Marek Drozdowski, autor książki „Historia Centralnego Okręgu
Przemysłowego”. Jak podkreśla, „z budowniczymi COP wiąże się ogromna pozytywna tradycja kultury ekonomicznej i politycznej”. Prof.
Drozdowski uważa budowę COP za największe osiągnięcie gospodarcze i społeczne II RP, a za głównego architekta tego przedsięwzięcia -
wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jak zauważył, jego osiągnięcia byłyby niemożliwe bez przezwyciężenia podziałów
politycznych. „Dobierał swoich współpracowników według klucza kompetencji. Sanacyjny wicepremier na swoich zastępców nominował…
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Śmierć po dopalaczach

…wytworzyć samodzielnie. Autor: Joanna Opas Wiadomości regionalne30-01-2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix
Polski w Ratownictwie Wodnym, które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza
organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy
rywalizują w Zawierciu w 33. Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje
wydarzenie, by upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Po raz 11. mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się
będą podczas "Ochabskich spotkań z tradycją". 30-01-2016 Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w
mieście. W Chorzowie akcja odbywa się już nie pierwszy raz. 30-01-2016 Paulini żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach
2001–2005. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. 29-01-2016 44 zarzuty usłyszała
pracownica jednej z firm w Pszczynie. Jak wykazało…

Śmierć po dopalaczach Radio Katowice S.A. Polskie Radio Katowice Poleca | Śmierć po dopalaczach Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej 
sprawie.
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MON: akta personalne żołnierzy Zarządu II Sztabu Generalnego z CAW trafią do IPN

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” - MON informuje: W związku z informacją przekazaną Ministrowi Obrony Narodowej przez Pełnomocnika ds.
Reformy Archiwów Wojskowych dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, że w Centralnym Archiwum Wojskowym znaleziono akta personalne żołnierzy
Zarządu II Sztabu Generalnego (w tym m. in. Marka Dukaczewskiego) podlegające przekazaniu do IPN, minister Antoni Macierewicz zapewnia, że
wszystkie archiwalia, o których traktuje ustawa o IPN z 18 października 2007 r. (Dz.U.2013.1388, art. 29a. 1.), zgodnie z prawem, zostaną
niezwłocznie przekazane do archiwum IPN. Bartłomiej Misiewicz Rzecznik prasowy MON UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez
wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i
pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP) jm/ TAGI: akta, CAW,…
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W Łodzi odsłonięto tablicę upamiętniającą piłkarza, hokeistę Władysława Króla

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Władysław Król po rozegraniu 300. meczu w barwach ŁKS. 20.09.1936. Fot. NAC W Łodzi uroczyście odsłonięto
tablicę upamiętniającą Władysława Króla, jednego z najwybitniejszych sportowców w historii ŁKS, piłkarza i hokeisty oraz trenera w obu tych
dyscyplinach. Barwy Łódzkiego Klubu Sportowego reprezentował w latach 1928-1950. Z drużyną hokeistów dwukrotnie stawał na podium
mistrzostw Polski (1946 – srebro, 1947 – brąz), a piłkarzy już jako szkoleniowiec poprowadził do pierwszego w historii Łodzi mistrzostwa Polski
(1958). Sam na pozycji napastnika w piłkarskim zespole ŁKS rozegrał ponad 500 oficjalnych i nieoficjalnych spotkań, w których zdobył 295 goli (w
tym 104 w ówczesnej 1. lidze), co do dziś pozostaje klubowym rekordem. Był pierwszym hokeistą ŁKS reprezentującym Polskę na igrzyskach…
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Ptakoliczenie

…Joanna Opas Wiadomości regionalne30-01-2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym,
które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza organizowana co roku w czasie
karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy rywalizują w Zawierciu w 33.
Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje wydarzenie, by upamiętnić ofiary 
Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej
sprawie. 30-01-2016 Po raz 11. mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się będą podczas "Ochabskich spotkań z tradycją". 30-01-2016 Paulini
żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach 2001–2005. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w
sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. 29-01-2016 44 zarzuty usłyszała pracownica jednej z firm w Pszczynie. Jak wykazało śledztwo, 40-latka
wielokrotnie podrobiła druki finansowe. 29-01-2016 Kompania…

Ptakoliczenie Radio Katowice S.A. Polskie Radio Katowice Poleca | Ptakoliczenie Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w mieście. W Chorzowie akcja odby
wa…
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Międzynarodowe Mistrzostwa Hutników w Piłce Nożnej

…do spotkań — mówi Bogusław Pniak, współorganizator mistrzostw. Zmagania hutników obserwował nasz reporter. Mistrzostwa Hutników w Piłce
Nożnej potrwają do jutra. Autor: Łukasz Szwej Wiadomości regionalne30-01-2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix
Polski w Ratownictwie Wodnym, które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza
organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje wydarzenie, by upamiętnić
ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami. Prokuratura prowadzi postępowanie
w tej sprawie. 30-01-2016 Po raz 11. mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się będą podczas "Ochabskich spotkań z tradycją". 30-01-2016
Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w mieście. W Chorzowie akcja odbywa się już nie pierwszy raz. 30-
01-2016 Paulini żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach 2001–2005. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz.
12:00 w…
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"FAZ": Polska porównuje Nord Stream II do carycy Katarzyny, a nie do Paktu Ribbentrop-Mołotow

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w relacji z wizyty ministra gospodarki Niemiec Sigmara Gabriela w
Polsce zwraca uwagę, że strona polska krytykując gazociąg Nord Stream II porównała go do działań carycy Katarzyny, a nie jak dotąd do Paktu
Ribbentrop-Mołotow. "Metafory dotyczące gazociągu Nord Stream przez Bałtyk są od dawna barometrem pogody panującej w relacjach polsko-
niemieckich" - pisze w sobotę autor materiału, warszawski korespondent gazety Konrad Schuller. Niemiecki dziennikarz przypomina, że w roku
2005, gdy "narodowi konserwatyści Jarosława Kaczyńskiego" rządzili w Polsce po raz pierwszy, "wskazówka (barometru) pokazywała burzę". W
czasach, gdy planowana była pierwsza nitka magistrali, Warszawa obawiała się, że "Moskwa może zakręcić Polsce kurek z gazem tak jak
Ukrainie,…

"FAZ": Polska porównuje Nord Stream II do carycy Katarzyny, a nie do Paktu Ribbentrop-Mołotow "FAZ": Polska porównuje Nord Stream II do carycy Katarzyny, a nie do…

brak autora ( dzieje.pl ) 30.01.2016 00:00

Fragmenty filmu "Robotnicy '80"

Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III
Sobieskim Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra
Ściegiennego 40 lat temu podpisano „Memoriał 101” Fragmenty filmu "Robotnicy '80"
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Ochabskie spotkania z tradycją

…łuskanie fasoli. Autor: Piotr Pagieła Wiadomości regionalne30-01-2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix Polski w
Ratownictwie Wodnym, które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza
organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy
rywalizują w Zawierciu w 33. Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje
wydarzenie, by upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami.
Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. 30-01-2016 Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w
mieście. W Chorzowie akcja odbywa się już nie pierwszy raz. 30-01-2016 Paulini żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach
2001–2005. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. 29-01-2016 44 zarzuty usłyszała
pracownica jednej z firm w Pszczynie. Jak wykazało śledztwo, 40-latka…

Ochabskie spotkania z tradycją Radio Katowice S.A. Polskie Radio Katowice Poleca | Ochabskie spotkania z tradycją
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Miedinski o Katyniu i Miednoje: będzie wystawa o jeńcach z lat 1919-21

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Władimir Miedinski. Fot. PAP/W. Pacewicz Rosyjski minister kultury Władimir Miedinski powiedział w sobotę w
telewizji, że jego resort będzie rozwijał muzea w Katyniu i Miednoje i że powstanie ekspozycja poświęcona losowi jeńców bolszewickich, którzy
znaleźli się w niewoli polskiej w latach 1919-20. "Katyń i Miednoje (...) są naszymi muzeami federalnymi. W następnym roku zaczniemy tam dużą
budowę. Nie prosimy o pieniądze na to od Polski, robimy to sami, dlatego, że uważamy, że to nasze zadanie - opowiedzieć o trudnych kartach
historii nie tylko z naszej strony, ale i z polskiej. Obowiązkowo będzie tam ekspozycja poświęcona wydarzeniom z lat 1919-21" - powiedział
Miedinski w wywiadzie dla telewizji Rossija 1. Zapytany przez dziennikarza, czy chodzi o żołnierzy Armii Czerwonej, którzy znaleźli się wówczas w…
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David Bowie chciał, aby jego prochy rozsypać na wyspie Bali

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Zmarły niedawno brytyjski muzyk, piosenkarz rockowy i aktor David Bowie chciał aby jego prochy rozsypać na
indonezyjskiej wyspie Bali - wynika z jego testamentu, który złożono w piątek w sądzie w Nowym Jorku. Artysta, który zmarł na raka 10 stycznia w
wieku 69 lat, pozostawił majątek o wartości ok. 100 mln dolarów. Jak informuje Associated Press, Bowie podzielił swój majątek między swoją żonę
Iman, dwoje dzieci, długoletniego osobistego pomocnika i doradcy oraz nianię. Wyznaczył też dwóch wykonawców testamentu. Bowie, którego
prawdziwe nazwisko brzmiało David Robert Jones, chciał aby jego prochy rozsypać "zgodnie z buddyjskim rytuałem na Bali". Według świadectwa
zgonu, Bowie został skremowany 12 stycznia w amerykańskim stanie New Jersey. (PAP) jm/ TAGI: David Bowie, muzyka,…

David Bowie chciał, aby jego prochy rozsypać na wyspie Bali David Bowie chciał, aby jego prochy rozsypać na wyspie Bali - dzieje.pl

brak autora ( dzieje.pl ) 30.01.2016 00:00

"Nic zwyczajnego”, czyli Szymborska w oczach sekretarza

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” autor: Michał Rusinek „Nic zwyczajnego” Michał Rusinek miał przez kilka miesięcy pomagać Szymborskiej w
opanowaniu chaosu, jaki zapanował w jej życiu po przyznaniu Nobla, ale został jej sekretarzem na 15 lat. W książce "Nic zwyczajnego" opowiada
o swojej pracy z poetką, której 4. rocznica śmierci przypada 1 lutego. W 1996 roku literacką Nagrodę Nobla Wisława Szymborska odebrała za „za
poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości", co
Stanisław Lem skomentował: „Wiśce się ten Nobel po prostu należał”. Konieczność wystąpień publicznych i popularność związana z Noblem
okazała się dla Szymborskiej tak ciężka do zniesienia, że przyjaciele dzielili jej życie na dwa etapy: przed i po „ tragedii …

"Nic zwyczajnego”, czyli Szymborska w oczach sekretarza "Nic zwyczajnego”, czyli Szymborska w oczach sekretarza - dzieje.pl
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USA: samochód którym jeździł papież w Filadelfii sprzedany za 82 tys. dolarów

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Czarny Fiat 500L, jeden z dwóch samochodów, z których korzystał papież Franciszek podczas wizyty w Filadelfii,
we wrześniu ub. r.,został w piąterk wieczorem sprzedany na aukcji za 82 tys. dolarów. Nabywcami niewielkiego samochodu podczas aukcji, która
zainaugurowała doroczny Philadelphia Auto Show, zostali Michael i Kate Chapman, zawodowi dealerzy samochodowi. Zamierzają oni wystawić
papieskiego "fiacika" w jednym z siedmiu salonów samochodowych, jakie posiadają w rejonie Filadelfii. Aukcja trwała zaledwie 11 minut. O
papieski samochód ubiegało się 19 potencjalnych nabywców z całego kraju. Drugi fiat, którym poruszał się papież w Filadelfii, będzie wystawiony
do 7 lutego na Auto Show. Franciszek przebywał w tym mieście z okazji Światowego Spotkania Rodzin. Rzecznik…
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„Życie w obrazkach” - włoski komiks o Wisławie Szymborskiej

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Fragment okładki komiksu „Wisława Szymborska. Życie w obrazkach” Sceny z życia polskiej noblistki - m.in.
ślub z Adamem Włodkiem w 1948 roku, ich mieszkanie w Domu Literatów przy ul. Krupniczej w Krakowie oraz przyznanie Nobla w 1996 r. -
prezentuje komiks "Wisława Szymborska. Życie w obrazkach”, stworzony przez włoską rysowniczkę Alice Milani. W 2016 roku mija 4. rocznica
śmierci poetki oraz 20. przyznania jej literackiej Nagrody Nobla. Rysunki zostały opatrzone krótkimi dialogami zaczerpniętymi z felietonów
Szymborskiej, udzielonych przez nią wywiadów oraz opowiedzianych anegdot. W publikacji wykorzystano też wiersze noblistki. Włoskie media
zwracają uwagę na atrakcyjną szatę graficzną książki i piękne, "bardzo kobiece" rysunki oraz portrety poetki. Komiks prezentuje np. słynną
sytuację…
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„Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” autor: Prof. Andrzej Manitius „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość” Postać
ks. seniora Gustawa Manitiusa (1880-1940), duchownego ewangelicko-augsburskiego, zwierzchnika diecezji wielkopolskiej, zamordowanego
przez Niemców podczas II wojny światowej przybliża książka „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”. Jej
autorem jest wnuk duchownego prof. Andrzej Manitius. Gustaw Manitius urodził się 7 lutego 1880 r. w Aleksandrowie Łódzkim, w rodzinie księdza
ewangelickiego. Jego przodkowie wywodzili się z Węgier. Po ukończeniu studiów teologicznych był proboszczem w Zduńskiej Woli. Tam, podczas I
wojny światowej organizował pomoc dla jej ofiar. Był aktywnym samorządowcem, krzewicielem polskości, zaangażowanym m.in. w walkę o
przyłączenie Gdańska…

„Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość” „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość” - dzieje.pl
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Rozstrzygnięto 38. festiwal Schola Cantorum w Kaliszu

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej Publicznego Gimnazjum i Liceum Sióstr
Prezentek w Krakowie zdobył Grand Prix 38. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum". Festiwal rozstrzygnięto w
sobotę w Kaliszu. W rozpoczętym we wtorek festiwalu wzięło udział kilkuset młodych wykonawców, którzy rywalizowali o złote, srebrne i brązowe
Harfy Eola w pięciu kategoriach. W tym roku, jury pod przewodnictwem Agaty Sapiechy z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie po przesłuchaniu 22 zespołów z 9 województw postanowiło o przyznaniu festiwalowego Grand Prix zespołowi pod kierownictwem Hanny
Malskiej i Justyny Kulczyckiej. Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej Publicznego Gimnazjum i Liceum…
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Ponad 300 osób wystartuje w ekstremalnym "Biegu Tygrysa" w Orzyszu

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Ponad 300 zawodników z Polski, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Ukrainy zadeklarowało udział w ekstremalnym
"Biegu Tygrysa" w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie). Bieg nawiązuje do tradycji wojskowej jednostki karnej, która tu działała przed laty.
Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski powiedział PAP, że organizując ekstremalny "Bieg Tygrysa" miasto celowo nawiązuje do tradycji
wojskowej jednostki 1370, która powszechnie nazywana była jednostką karną. "Każdy żołnierz, który miał ją opuścić musiał najpierw zaliczyć
+beczkę+, tj. 30 km trasę, na której było ponad 80 przeszkód. Na naszym biegu przeszkód będzie tak samo dużo, dość powiedzieć, że
niedaleko po starcie trzeba będzie pokonać rzekę Orzyszę. W bród oczywiście" - powiedział Włodkowski. W ocenie Włodkowskiego…
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47. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody"

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Kolędnicy strzelają z bata podczas Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”. Fot.
PAP/R. Koszowski Szymon Śleziak z Nieledwi przez najbliższy rok będzie dzierżył tytuł górala najlepiej strzelającego z bata. W sobotę tryumfował
on w konkursie na rynku w Żywcu. Konkurs był jedną z atrakcji 47. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody". Zwyczaj
strzelania z kilkumetrowego bata ma związek z obrzędami noworocznymi. Górale wierzyli, że trzask bata odpędza złe moce. Od dawna w
konkursie ścierają się dwie szkoły. Pierwsza jest siłowa. Prezentują ją uczestnicy z gmin dorzecza Soły. Druga jest swoistym tańcem w rytm
wyznaczany przez dzwonki, umieszczone na kostiumie. Stosują go „jukace”, czyli kawalerowie uczestniczącego w obrzędach związanych z…
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Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Pomnik upamiętniający ofiary Tragedii  Górnośląskiej  w Bytomiu. Fot. PAP/A. Grygiel Symboliczne marsze,
zapalone znicze i kwiaty składane pod pomnikami i tablicami - w taki sposób mieszkańcy Śląska upamiętniają ofiary Tragedii  Górnośląskiej ,
czyli komunistycznych represji, które dotknęły dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r. Choć Dzień
Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku jest obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia, niektóre uroczystości odbywało się już w sobotę.
W południe, jak co roku, z katowickiego placu Wolności wyruszył organizowany przez Ruch Autonomii Śląska Marsz Pamięci o Zgodzie. Jego
uczestnicy pokonują kilkunastokilometrową trasę do bramy dawnego obozu Świętochłowice-Zgoda, gdzie przed laty…

…Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  -…
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Polska ilustracja książkowa dla najmłodszych z lat 50.-80. na wystawie

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Janusz Stanny. Fot. PAP/A. Rybczyński Książki dla najmłodszych z lat 50.-80., ilustrowane przez takich twórców
Polskiej Szkoły Ilustracji jak Jan Marcin Szancer i Janusz Stanny, znalazły się na nowej wystawie stołecznego Muzeum Drukarstwa. Można na niej
prześledzić też proces tworzenia samej książki. Jednym z celów wystawy "Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50-80 XX w." jest
przybliżenie ilustratorów, którzy stworzyli tzw. Polską Szkołę Ilustracji. "Była ona równie znana na świecie w latach 50., 60., nawet 70. jak Polska
Szkoła Plakatu czy Polska Szkoła Filmowa. Jej twórcy to tak znane nazwiska jak Jan Marcin Szancer, Antoni Uniechowski, Józef Wilkoń, Olga
Siemaszko, Antoni Boratyński czy Janusz Stanny. Świetni twórcy kreujący swoją osobowość…

Polska ilustracja książkowa dla najmłodszych z lat 50.-80. na wystawie Polska ilustracja książkowa dla najmłodszych z lat 50.-80. na wystawie - dzieje.pl
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Styczeń Miesiącem Upamiętnień. Tragedie 1945 roku w Kup i Pokoju w relacjach świadków

…jak w ostatnich latach w styczniu tego roku odbywa się szereg uroczystości upamiętniających Tragedię Górnośląską , podczas których
oddawany jest hołd ofiarom 1945 roku w naszym regionie. Szczególnie dramatyczne i tragiczne wydarzenia miały miejsce po wkroczeniu Armii
Radzieckiej w Kup i Pokoju. Tragiczne zdarzenia w Kup opisał ks. Andrzej Hanich w „Martyrologii duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny
światowej” na podstawie relacji wieloletniego proboszcza parafii Kup ks. Alfonsa Drzyzgi. 19 marca tego roku będziemy obchodzić 35 rocznicę
śmierci tego… proboszcz rezydujący wcześniej we Wrocławiu oraz jego siostrzenica. Ks. Grelich znał język polski i słabo rosyjski. Kiedy zjawiali się
żołnierze radzieccy z nimi rozmawiał, uspakajał ich, co najczęściej się jemu udawało. Jednak 9 lutego 1945 r. rozegrała się na plebanii tragedia
. Tego dnia wieczorem na parterze plebanii urządziło sobie libację siedmiu Rosjan. Już dobrze podpici zaczęli się domagać otworzenia drzwi do
pomieszczeń, gdzie ukrywały się kobiety. Ks. Grelich, jak zawsze próbował ich powstrzymać. Do ukrywających się docierały odgłosy sporu,
szamotaniny i pokrzykiwań…

Styczeń Miesiącem Upamiętnień. Tragedie 1945 roku w Kup i Pokoju w relacjach świadków Styczeń Miesiącem Upamiętnień. Tragedie 1945 roku w Kup i Pokoju w relacjach świadków | Grupa…
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Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej . Ślązacy dostaną opaski

…opaski na ramię z czarną wstęgą rozdadzą uczestnikom Marszu Pamięci o Zgodzie europoseł Marek Plura, Stowarzyszenie Osób Narodowości
Śląskiej Katowice i Ślonsko Ferajna. Ostatnia niedziela stycznia to w województwie śląskim Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945
roku VIII Marsz Pamięci o Zgodzie wyruszy 30 stycznia o godz. 12 z katowickiego Placu Wolności. Kilka minut przed wymarszem Europoseł Marek
Plura, ŚONŚ Katowice i Ślonsko Ferajna będą rozdawać jego uczestnikom żółto-niebieskie opaski na ramię z czarną wstęgą. - Tom symbolikom
chcymy dać znać, co nosz marsz spamiyntuje cołko ta estuda, kero sam boła po wlyziyniu Sowieckij Armie na Gorny Ślonsk, a kero ed 2011 roku
mianujymy za Tragedyjo Gornoślosko - mówi Pyjter Langer, szef Ślonskij Ferajny. Europoseł Marek Plura dodaje, że opaski w śląskich barwach to
znak pamięci o tych, którzy za swą śląskość cierpieli i ginęli. - Dzisiaj stają się one także symbolem naszej współczesnej obywatelskiej walki o
prawo do śląskiej tożsamości, wciąż negowanej przez Polskę - mówi Plura. Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  Ostatnia niedziela
stycznia to…
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…którą 71 lat temu przebyli niektórzy więźniowie obozu Zgoda, przejdą osoby, chcące uczcić pamięć ofiar Tragedii  Górnośląskiej .
Półtoragodzinny marsz 10-kilometrową trasą jest częścią obchodów organizowanych przez Ruch Autonomii Śląska. W ten nietypowy sposób
działacze Ruchu Autonomii Śląska postanowili upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku, czyli zamordowanych, wywiezionych do
ZSRR i uwięzionych w obozach przez – jak często podkreślają – „polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa”. Marsz zaczyna się w samo
południe na katowickim placu Wolności. Następnie przejdzie ul. Gliwicką w kierunku Armii Krajowej w Chorzowie, by około 13.30 dotrzeć pod
dawną halę targową w Świętochłowicach. Po krótkich uroczystościach uczestnicy ruszą dalej, w stronę bramy obozu Zgoda, gdzie ok. 14.30
rozpoczną się główne obchody. Tragedia  Górnośląska  jest też wspominana w innych miastach. W Siemianowicach Śląskich organizowane
są obchody miejskie, a w Mikołowie odbył się wykład i prelekcja dotycząca tego okresu. Tragedia  Górnośląska  obejmowała…

RAŚ rusza na marsz! RAŚ rusza na marsz, by uczcić ofiary Tragedii  Górnośląskiej
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Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej

W niedzielę 31 stycznia o godz. 15.00 tradycyjnie w ramach wojewódzkiego Dnia Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  w intencji deportowanych
do ZSRR mieszkańców odbędzie się Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości
przy budynku miejskiego ratusza oddadzą hołd ofiarom przy tablicy upamiętniającej wywózki na Wschód. Następnie ok. godz. 16.45 w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Świerczewskiego 1 odbędzie się prelekcja historyczna dra hab. Zbigniewa Hojki z Instytutu Historii
Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z wystawą pn. „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”,
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Ekspozycja udostępniona będzie w budynku biblioteki do 5 lutego br.
Wstęp wolny!

Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  - Łaziska Górne informacje
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Francja: zmarł reżyser Jaques Rivette, czołowy twórca Nowej Fali

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Jaques Rivette. Fot. PAP/EPA Francuski reżyser, scenarzysta i krytyk filmowy Jacques Rivette zmarł w piątek w
Paryżu - powiadomiła jego biografka Helene Frappat. Rivette, obok Godarda i Truffauta, uważany był za jednego z najważniejszych twórców Nowej
Fali kina francuskiego. Miał 87 lat. Prezydent Francois Hollande nazwał go "jednym z najwybitniejszych twórców filmowych", którego
"niekonwencjonalne dzieła przyniosły mu międzynarodowe uznanie". Minister kultury Fleur Pellerin powiedziała, że odszedł "jeden z największych
filmowców". Był "jednym z najbardziej przenikliwych, najbardziej pomysłowych i najbardziej wyzwolonych twórców Nowej Fali" - podkreślił były
krytyk i były przewodniczący Festiwalu Filmowego w Cannes Gilles Jacob. Rivette, zainspirowany…

Francja: zmarł reżyser Jaques Rivette, czołowy twórca Nowej Fali Francja: zmarł reżyser Jaques Rivette, czołowy twórca Nowej Fali - dzieje.pl
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Nagroda "Nowych Książek" dla "Małej Zagłady" Anny Janko

…rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk:
Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat temu
podpisano „Memoriał 101” Anna Janko. Fot. PAP/A. Rybczyński "Mała Zagłada" - książka Anny Janko o losach matki, która jako jedna z nielicznych
przeżyła pacyfikacje rodzinnej wsi przez Niemców - zdobyła doroczną nagrodę miesięcznika "Nowe Książki". Wręczenie nagrody odbyło się w
piątek w Warszawie. "Pisarka wraca pamięcią do pacyfikacji zamojskiej wsi Sochy. 1 czerwca 1943 r., o świcie do doliny zeszli Niemcy i spalili 88
domów, a większość mieszkańców zastrzelili. (…) +Mała Zagłada+ jest książką historyczną (…). Anna Janko przypomina dawniejsze opowieści
matki o tamtym zdarzeniu, przywołuje wspomnienia innych świadków, sięga do dokumentów. +Mała Zagłada+ jest także książką
psychologiczną. Pokazuje, jak trauma z dzieciństwa odciska piętno na późniejszym życiu ofiary (bo ofiarą jest nie tylko ten,…

Nagroda "Nowych Książek" dla "Małej Zagłady" Anny Janko Nagroda "Nowych Książek" dla "Małej Zagłady" Anny Janko - dzieje.pl
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Premiera "Nocy w Wenecji" Johanna Straussa II w łódzkim Teatrze Wielkim

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” "Noc w Wenecji" Johanna Straussa II to pierwsza tegoroczna premiera Teatru Wielkiego w Łodzi. Klasyczną, pełną
romantycznych wiedeńskich walców, operetkę będzie można oglądać od piątku. Łódzkie przedstawienie dzieła wiedeńskiego kompozytora, które
- wraz z "Zemstą nietoperza" i "Baronem cygańskim" tworzy mistrzowską triadę gatunku – wyreżyserował Artur Hofman; orkiestrę poprowadzi
Wojciech Rodek. Jak podkreśliła Emilia Rzeźnicka z Teatru Wielkiego, w realizacji znaleźć można wszystko to, co najprzyjemniejsze dla oka, ucha i
myśli, a więc zabawną akcję, przepiękne kostiumy i zapadające w pamięć melodie arii, canzonett, serenad, duetów i walców. "Twórcy łódzkiej
inscenizacji zdają się bawić możliwościami formy, nie unikając przy tym nawiązywania do klasycznych…

Premiera "Nocy w Wenecji" Johanna Straussa II w łódzkim Teatrze Wielkim Premiera "Nocy w Wenecji" Johanna Straussa II w łódzkim Teatrze Wielkim - dzieje.pl
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ARTE wstrzymuje współpracę z TVP z powodu zmian w mediach publicznych

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Francusko-niemiecka telewizja ARTE poinformowała w piątek, że z powodu przyjęcia w Polsce zmian w
funkcjonowaniu mediów publicznych do odwołania zawiesza współpracę z TVP. W tym czasie nie będą powstawały nowe wspólne produkcje obu
stacji. "Żadna nowa koprodukcja nie zostanie rozpoczęta, dopóki ARTE nie upewni się, że gwarantowana jest wolność przekonań, redaktorski
pluralizm oraz niezależność telewizji publicznej w Polsce" - przekazano w komunikacie. "Bardzo żałujemy, że musimy podjąć taką decyzję,
ponieważ relacje z Polską są dla naszej stacji szczególnie ważne. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach możliwy będzie powrót do
ściślejszej współpracy z TVP" - zapewnili dyrektor ARTE Peter Boudgoust i wicedyrektor Anne Durupty w liście do nowego szefa TVP Jacka
Kurskiego. ARTE…
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W Olsztynie dyskusja na temat objęcia starówki kompleksową ochroną zabytków

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Rynek Starego Miasta w Olsztynie. Fot. PAP/J. Ochoński Mieszkańcy Olsztyna mogą się wypowiadać na temat
wprowadzenia na Starym Mieście kompleksowej formy ochrony zabytków i krajobrazu. Wprowadzenie "parku kulturowego" ma poprawić
wizerunek przestrzeni publicznej i m.in. ujednolicić zasady wyglądu ulic i budynków. Jak powiedziała PAP dyrektor wydział kultury i ochrony
zabytków w urzędzie miasta w Olsztynie Gabriela Konarzewska "choć dyskusja i konsultacje społeczne na ten temat trwają od września ubiegłego
roku i właśnie teraz planowano je zakończyć, to nie jest wykluczone, że dialog społeczny w tej kwestii będzie przedłużony do końca lutego".
Dyskusja dotyczy wprowadzenia kompleksowej ochrony przestrzeni zabytkowego obszaru, jakim jest olsztyńskie Stare Miasto. W opinii
specjalistów od ochrony…

W Olsztynie dyskusja na temat objęcia starówki kompleksową ochroną zabytków W Olsztynie dyskusja na temat objęcia starówki kompleksową ochroną zabytków - dzieje.pl
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Maksymiuk: moje serce biło mocniej dla Sinfonii Varsovii

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Jerzy Maksymiuk. Fot. PAP/J. Turczyk Pracowałem z wieloma orkiestrami, ale moje serce biło zawsze mocniej dla
Sinfonii Varsovii – podkreśla Jerzy Maksymiuk. Premiera nowego albumu wybitnego dyrygenta - 29 stycznia. "Maksymiuk/Sinfonia Varsovia -
historia niezwykłej artystycznej przyjaźni spisana muzyką" to dwupłytowy album z nagraniami Sinfonii Varsovii, zarejestrowanymi w 2015 r. i z
nagraniami archiwalnymi Polskiej Orkiestry Kameralnej. Wydawnictwo związane jest z przypadającym w kwietniu jubileuszem Jerzego
Maksymiuka. Wydawnictwo stanowi artystyczny hołd, jaki swemu mistrzowi i wieloletniemu dyrygentowi składają artyści Orkiestry Sinfonia
Varsovia. PAP: Dwupłytowy album, który się właśnie ukazuje ma piękny tytuł "Maksymiuk/Sinfonia Varsovia - historia niezwykłej artystycznej
przyjaźni spisana muzyką". Maestro,…
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Relikwiarz św. Tomasza Becketa w Somerset

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Jeden z największych skarbów Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, wykonany we Francji relikwiarz św. Tomasza
Becketa, drugiego obok św. Jerzego patrona Anglii, od soboty będzie pokazywany w Muzeum Somerset. Relikwie świętego przybędą w maju z
Węgier do Canterbury. Skrzynkowy drewniany relikwiarz, cenny zabytek i jedno ze słynniejszych dzieł romańskiego złotnictwa, przedstawia
morderstwo popełnione przez popleczników króla Henryka II Plantageneta na arcybiskupie Canterbury, Tomaszu Beckecie (1118-1170).
Relikwiarz, pokryty złoconą i emaliowaną miedzią, wykonano ok. 1180 r. w warsztacie w Limoges, akwitańskim ośrodku artystycznym słynącym ze
znakomitych prac emalierskich. Cieszyły się one dużą popularnością w Europie, a Limoges przeżywało rozkwit w XII-XIII wieku. Stosowana
wówczas technika emalii żłobkowanej polega na…

Relikwiarz św. Tomasza Becketa w Somerset Relikwiarz św. Tomasza Becketa w Somerset - dzieje.pl
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Zapraszamy na obchody Tragedii  Górnosląskiej  w Mysłowicach!

…stycznia 2016 Przed pięcioma laty w naszym kalendarzu pojawiło się nowe święto – Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku,
ustanowione przez Sejmik Wojewódzki. W ten sposób samorząd województwa śląskiego postanowił uczcić Ślązaków wywiezionych do ZSRR, bądź
skierowanych do - działających po II wojnie światowej - przymusowych obozów pracy. W tym roku mija 71 rocznica tych tragicznych wydarzeń.
Stowarzyszenia: Ślōnskŏ Ferajna oraz mysłowickie Koło Ruch Autonomii Śląska co roku aktywnie włączają się w obchody Dnia Pamięci o 
Tragedii  Górnośląskiej . Nie inaczej jest w tym roku. Serdecznie zapraszamy na uroczystości organizowane w Mysłowicach. 30 stycznia
(sobota), o godz. 10:00 odbędą się uroczystości pod pomnikiem ofiar obozu pracy na mysłowickiej Promenadzie, których organizatorem jest
Ślōnskŏ Ferajna. Chcemy uczcić pamięć wszystkich tych, którzy ponieśli śmierć w tym miejscu, a przede wszystkim Górnoślązaków – ofiary
komunistycznego systemu władzy w latach 1945-46. Do udziału w uroczystościach zaprosiliśmy: przedstawicieli mysłowickich władz
samorządowych oraz…

…na obchody Tragedii  Górnosląskiej  w Mysłowicach! Zapraszamy na obchody Tragedii  Górnosląskiej  w Mysłowicach! - Kultura i Edukacja - Aktualności | Myslowice.net -…
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Łódź: sympozjum w 35. rocznicę strajku studentów łódzkich

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Data: 11-02-2016 Strajk studentów Uniwersytetu Łódzkiego - punkt informacyjny dla strajkujących. 31.01.1981.
Fot. PAP/CAF/A. Zbraniecki O sytuacji społeczno-politycznej w Łodzi na początku 1981 roku, życiu codziennym uczestników strajku studenckiego
ze stycznia i lutego 1981 roku oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów rozmawiać będą uczestnicy sympozjum naukowego, które odbędzie się
w czwartek 11 lutego w Łodzi. Poinformowała o tym w piątek PAP Marzena Kumosińska z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Przypomniała, że w tym roku przypada 35. rocznica strajku studentów łódzkich uczelni i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W
związku z tym wydarzeniem łódzki IPN organizuje sympozjum naukowe "Łódź za wszystkich, wszyscy za Łódź. Strajk…

Łódź: sympozjum w 35. rocznicę strajku studentów łódzkich Łódź: sympozjum w 35. rocznicę strajku studentów łódzkich - dzieje.pl
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Marsz Pamięci o Zgodzie. Upamiętnią zamordowanych Ślązaków

…sobotę odbędzie się kolejny Marsz Pamięci o Zgodzie, który upamiętni ofiary Tragedii  Górnośląskiej . Jego uczestnicy przejdą z Katowic do
Świętochłowic. Doroczny Marsz Pamięci o Zgodzie organizuje Ruch Autonomii Śląska. Uczestnicy zbiorą się na pl. Wolności w Katowicach, tam
gdzie jeszcze niedawno stał pomnik Armii Czerwonej, a następnie przejdą ulicami Gliwicką, Armii Krajowej w Chorzowie - Batorym, aż do hali
targowej w Świętochłowicach. Dziesięciokilometrowy marsz rozpocznie się o godz. 12, na miejsce dotrze około godz. 13.30. Tam, po krótkich
uroczystościach marsz przejdzie dalej, w stronę bramy obozu Zgoda. O godz. 14.30 rozpoczną się główne uroczystości. Marsz Pamięci o
Zgodzie przypomina o Tragedii  Górnośląskiej  71 lat temu to właśnie tę drogę przeszła część więźniów obozu. Po wojnie ta filia
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz znalazła się w gestii Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1945 r. trafiali tam m.in. Ślązacy
podejrzewani o wrogi stosunek do władzy i żołnierze AK. Osadzane tam osoby nazywano "zbrodniarzami faszystowsko-hitlerowskimi". Liczba
śmiertelnych ofiar obozu szacowana…
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Katowice: by nie zapomnieć o Zgodzie

…co roku Ruch Autonomii Śląska organizuje "Marsz Pamięci o Zgodzie". Marsz wyruszy w sobotę (30 stycznia) z katowickiego Placu Wolności o
godzinie 12:00 i przejdzie trasę pod bramę b. obozu Zgoda w Świętochłowicach. Część represjonowanych 71 lat temu była pędzona właśnie tą
10-kilometrową trasą z Katowic do obozu Zgoda. RAŚ marszami ku pamięci chce upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku -
zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w obozach przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa. "Ruch Autonomii Śląska
wpadł na pomysł zorganizowania marszu, którego uczestnicy pokonaliby dokładnie tą samą trasę, którą przebyło pod koniec stycznia 1945 roku
kilkuset Ślązaków, pędzonych w nieludzkich warunkach przez radzieckich żołnierzy do obozu na Zgodzie w Świętochłowicach. Choć tym razem
warunki marszu były nieporównywalnie lepsze, to jednak uczczenie pamięci ofiar wymagało pewnego wysiłku: uczestnicy musieli pokonać pieszo
10 kilometrów ulicami Katowic, Chorzowa oraz Świętochłowic przy padającym śniegu i mrozieˮ - napisano w 2009 r. w "Jaskółceˮ, periodyku RAŚ.
Obóz w…

Najnowsze tweety: Katowice: by nie zapomnieć o Zgodzie Katowice: by nie zapomnieć o Zgodzie - nettg.pl – portal górniczy
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17. sesja Rady Miasta. Relacja

…będzie realizowany sprawnie. Odpowiada S. Jarczyk. O pawilonie przy ul. Czempiela. - Sprawdzimy to i rozwiążemy temat. O opłatach
targowych. - One przynoszą dochód. Kwota wystarczy na finansowanie terapii zajęciowej. Zastanowimy się czy jest sens pobierania tych opłat. O
nagrywaniu rozmów w UM. - Od 2014 r. jest zarządzenie prezydenta i opinia prawna w tym zakresie. Określa archiwizację i dopuszczenie osób.
Oprócz tego, że będziemy informować o nagrywaniu rozmów będzie informacja, że można zadać pytanie mailem lub przyjść do UM. O
interpelacjach. - Zadanie zlecono spółce, która zajmuje się programem. Będzie możliwość podglądu do wszystkich interpelacji. 12:05 Wolne
wnioski, zapytania i informacje. J. Nowak mówi, że dziś skumulowało się wiele smutnych rocznic. - Przypada 10. rocznica tragedia  na MTK. Jutro
I w sobotę będą rocznicę związane z Tragedią  Górnośląską . Ofiary tragedii  uczczono minutą ciszy. Małgorzata Błaszczyńska (PdChiPO)
mówi o problemie toalet. - Proponuję byśmy je często sprzątali. Mamy stworzyć punkty by osobom starszym zapewnić godne korzystanie z
toalet. 12:24 Koniec…

17. sesja Rady Miasta. Relacja 17. sesja Rady Miasta. Relacja | Chorzowianin.pl
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Archiwa powstańczego Zgrupowania AK "Chrobry II"

…apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim
Śląsk: Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat
temu podpisano „Memoriał 101” Archiwum Zgrupowania Armii Krajowej Chrobry II Rękopisy meldunków z pierwszych dni powstania
warszawskiego, spisy członków Zgrupowania AK "Chrobry II" i rozkazy podpisane przez walczącego w formacji rtm. Witolda Pileckiego znalazły się
w poświęconej oddziałowi książce Katarzyny Utrackiej i Izabeli Mrzygłód. "Moja przygoda z +Chrobrym II+ rozpoczęła się kilkanaście lat temu,
kiedy napisałam monografię poświęconą Zgrupowaniu. Kilka lat później wyszły też m.in. wspomnienia żołnierzy oddziału, które opracowałam.
Obecnie wydane dwutomowe wydawnictwo źródłowe +Archiwum Zgrupowania Armii Krajowej &lt;Chrobry II&gt;+ to chyba pierwsza tego typu
publikacja. Bo o ile prawie każdy z oddziałów powstańczych ma monografię, to właściwie żaden nie wydał swoich archiwaliów. To chyba…
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Komisje przyjęły informację MEN dot. przygotowania szkół dla sześciolatków

…rocznica niewyjaśnionej śmierci ks. Stanisława Suchowolca Senat apeluje o włączenie się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Śląsk:
Marsze, znicze i kwiaty pod pomnikami w rocznicę Tragedii  Górnośląskiej  215. rocznica urodzin księdza Piotra Ściegiennego 40 lat temu
podpisano „Memoriał 101” Połączone sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły
w czwartek informację MEN o stanie przygotowania szkół na objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków. Do przygotowania i przedstawienia co
roku w Sejmie takiej informacji obliguje ministra ustawa o systemie oświaty. Obecny rok szkolny 2015/2016 jest pierwszym gdy obowiązkowo do
szkoły musiał pójść cały rocznik dzieci sześcioletnich (w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek dotyczył tylko połowy rocznika). Jednocześnie jest
ostatnim takim rocznikiem, gdyż od 1 września zniesiony zostanie obowiązek dla sześciolatków i dzieci znów będą obowiązkowo rozpoczynać
naukę w szkole w wieku siedmiu lat. Za przyjęciem informacji MEN głosowało 15 posłów, nikt nie był przeciw, 26 posłów wstrzymało się. W
piśmie…
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Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 28 stycznia

…528 mln 526 tys. zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 54 mld 740 mln zł. Ponadto odbyć ma się głosowanie ws wybieranych przez Sejm
członków Rady Polityki Pieniężnej. Głosowane będą cztery kandydatury do RPP: zgłoszeni przez PiS prof. Grażyna Ancyparowicz z 
Górnośląskiej  Wyższej Szkoły Handlowej i Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wskazany przez PO prof. Cezary Wójcik z SGH;
zgłoszony przez Nowoczesną i PSL prof. Stanisław Gomułka. Cała czwórka uzyskała pozytywną rekomendację sejmowej komisji finansów. Szanse
na wybór mają jednak tylko… zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. mok/ * * * Sąd Apelacyjny w Katowicach zajmie się dziś
odwołaniami od wyroku w sprawie katastrofy w kopalni Halemba, gdzie w listopadzie 2006 r. w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23
górników. Była to największa tragedia  w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Doszło do niej podczas likwidowania ściany wydobywczej 1030 m
pod ziemią. Z powodu zaniechania profilaktyki przeciw zagrożeniom naturalnym, po zapaleniu i wybuchu metanu w wyrobisku wybuchł pył
węglowy, czyniąc spustoszenie i zabijając większość ofiar…
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…co roku Ruch Autonomii Śląska organizuje "Marsz Pamięci o Zgodzie". Marsz wyruszy w sobotę (30 stycznia) z katowickiego Placu Wolności o
godzinie 12:00 i przejdzie trasę pod bramę b. obozu Zgoda w Świętochłowicach. Część represjonowanych 71 lat temu była pędzona właśnie tą
10-kilometrową trasą z Katowic do obozu Zgoda. RAŚ marszami ku pamięci chce upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku -
zamordowanych, wywiezionych do ZSRR, uwięzionych w obozach przez polski komunistyczny aparat bezpieczeństwa. "Ruch Autonomii Śląska
wpadł na pomysł zorganizowania marszu, którego uczestnicy pokonaliby dokładnie tą samą trasę, którą przebyło pod koniec stycznia 1945 roku
kilkuset Ślązaków, pędzonych w nieludzkich warunkach przez radzieckich żołnierzy do obozu na Zgodzie w Świętochłowicach. Choć tym razem
warunki marszu były nieporównywalnie lepsze, to jednak uczczenie pamięci ofiar wymagało pewnego wysiłku: uczestnicy musieli pokonać pieszo
10 kilometrów ulicami Katowic, Chorzowa oraz Świętochłowic przy padającym śniegu i mrozieˮ - napisano w 2009 r. w "Jaskółceˮ, periodyku RAŚ.
Obóz w…

Najnowsze tweety: Katowice: by nie zapomnieć o Zgodzie Katowice: by nie zapomnieć o Zgodzie - nettg.pl – portal górniczy
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10 lat po katastrofie hali w Chorzowie

…dotarł nasz fotoreporter. Śmierć babci z wnuczkiem Niesamowite zimno Zegary pokazywały godzinę 17.15, kiedy dach hali Międzynarodowych
Targów Katowickich w Chorzowie zwalił się na tłum ludzi. 28 stycznia 2006 roku odbywały się tutaj międzynarodowe targi gołębi pocztowych. Mija
10 lat od tej tragedii . Życie straciło w niej 65 osób, a około 140 zostało rannych. W ten straszny wieczór w pobliże hali szybko dotarli nasi
koledzy z "Gościa", dziennikarz Jarek Dudała i fotoreporter Heniek Przondziono. Pracowali tam długo w noc. Dzięki nim i innym śląskim
reporterom,… dodatku w telewizji pokazywali konkurs skoków z udziałem Adama Małysza, więc większość zwiedzających zdążyła wyjechać.
Zostało tam około tysiąca ludzi. Ranni zostali rozwiezieni po wszystkich okolicznych szpitalach. To było szczęście w nieszczęściu, że stało się to
akurat w sercu górnośląskiej  aglomeracji, pełnej służb ratowniczych i szpitali. Do katastrofy przyczyniły się poważne błędy konstrukcyjne
dachu hali oraz jego niewłaściwe wykonanie. Dach był też osłabiony przez warstwę śniegu, który od spodu zamieniał się w ciężki lód. Nasz
fotoreporter był na miejscu w…

10 lat po katastrofie hali w Chorzowie Gość Niedzielny 10 lat po katastrofie hali w Chorzowie - katowice.gosc.pl
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…Pierwszego Frontu Ukraińskiego wkroczyły do Katowic, wyzwalając Śląsk spod jarzma niemieckiej okupacji. Przez lata, kolejne rocznice tego
wydarzenia były przedstawiane w kategoriach święta, a ulice wielu śląskich miast przyjmowały nazwę 27 stycznia. Wraz ze zmianami ustrojowymi,
zmieniło się postrzeganie historii, a w szczególności roli Armii Czerwonej w dziejach Polski. Coraz częściej można spotkać się z opiniami, iż
wkroczenie krasnoarmiejców na Śląsk nie przyniosło wolności, lecz jedynie zmianę okupanta, doprowadzając jednocześnie do tzw. Tragedii  
Górnośląskiej . Dowód? Żeby podkreślić rangę tej rocznicy, Siemianowice Śląskie organizują jej miejskie obchody. Wciąż jednak można
spotkać ludzi, którzy czczą pamięć żołnierzy, przelewających krew, by uwolnić Śląsk od nazistowskiej zarazy. Na katowickim cmentarzu żołnierzy
Armii Czerwonej, hołd poległym oddali m.in. członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, stowarzyszeń: Kursk i Pokolenia,
działacze SLD oraz osoby nie należące do żadnych ugrupowań. To ludzie, którzy nie patrzą tylko przez pryzmat wznoszonych sztandarów i ich
zmieniającej się…

Kwiaty dla żołnierzy Armii Czerwonej. Był skandal? W Katowicach uczczono żołnierzy Armii Czerwonej
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12 kilometrów w hołdzie ofiarom Tragedii  Górnośląskiej . W sobotę Marsz na Zgodę

…po raz ósmy ulicami Katowic, Chorzowa i Świętochłowic przejdą w marszu mieszkańcy naszego regionu, aby upamiętnić ofiary Tragedii  
Górnośląskiej . Marsz na Zgodę wyruszy w najbliższą sobotę (30 stycznia) o godzinie 12 z placu Wolności w Katowicach. Jak co roku, uczestnicy
przejdą 12-kilometrową trasą, którą w 1945 roku prowadzono więźniów pod bramę byłego obozu koncentracyjnego, zarządzanego przez
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Świętochłowicach. - Wiadomo, że nikt nie zadośćuczyni ofiarom, ale musimy pamiętać, że drugim
wyrokiem na mieszkańców Górnego Śląska było kilkudziesięcioletnie milczenie na temat tych wydarzeń. Skoro dziś mamy możliwość i okazję o
tym mówić, to skorzystajmy z tego - apeluje Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, organizacji, która organizuje marsz. Główne
uroczystości przy bramie obozu w dzielnicy Zgoda rozpoczną się ok. godziny 14.30. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa
Śląskiego z 2010 r., Dzień Pamięci o Tragedii  Górnośląskiej  obchodzony jest w ostatnią niedzielę stycznia. *Studniówki 2016 Szalona
zabawa…

…ciuuulający bergami... Komentarze " Tragedia  morawska", czy wypędzenie Niemców z… ? 12 kilometrów w hołdzie ofiarom Tragedii  Górnośląskiej . W sobotę Marsz na…
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Upamiętnią ofiary Tragedii  Górnośląskiej

…stycznia 1945 roku w Bytomiu był jednym z najtragiczniejszych dni w historii miasta. Do Bytomia wkroczyły wówczas wojska Armii Czerwonej,
które dokonały między innymi w Miechowicach masowej zbrodni na mieszkańcach. W najbliższą środę, bytomianie upamiętnią ofiary Rzezi
Miechowickiej. Uroczystości organizowane przez władze miasta wraz z Komitetem Upamiętnienia Ofiar Tragedii  Górnośląskiej  w Bytomiu
rozpoczną się 27 stycznia o godz. 8.00 mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Miechowicach. Po mszy mieszkańcy Bytomia przemaszerują z
kościoła na Skwer Ofiar Tragedii  Górnośląskiej , gdzie oddadzą hołd pomordowanym miechowiczanom. W 2016 roku mija zarówno 71.
rocznica wyzwolenia Górnego Śląska przez Sowietów, jak również 71. rocznica deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego. Wydarzenia te
dla naszego miasta miały wymiar tragiczny. Z pierwszym łączą się zbrodnie popełnione na mieszkańcach bytomskiej dzielnicy Miechowice, w tym
na księdzu Janie Frenzlu, przez wkraczające wojska sowieckie, zaś z drugim dramat tysięcy śląskich rodzin spowodowany wywózką mężczyzn i
kobiet w głąb…

Upamiętnią ofiary Tragedii  Górnośląskiej  Upamiętnią ofiary Tragedii  Górnośląskiej  - Bytom informacje
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Centrum Public Relations

…Ogólnopolskie Sympozjum Dziennikarskie. Wiadomości regionalne30-01-2016 Ponad 100 pływaków bierze udział w zawodach Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym, które odbywają się w Rudzie Śląskiej. 30-01-2016 W Chorzowie odbędzie się Bal z różą. To charytatywna impreza
organizowana co roku w czasie karnawału przez Uniwersytet Śląski. 30-01-2016 Na co dzień wytapiają metal, dziś grają w piłkę. Hutnicy
rywalizują w Zawierciu w 33. Międzynarodowych Mistrzostwach Hutników w Piłce Nożnej. 30-01-2016 Ruch Autonomii Śląska organizuje
wydarzenie, by upamiętnić ofiary Tragedii  Górnośląskiej  1945 roku. 30-01-2016 Zmarł 17-latek z Sosnowca zatruty dopalaczami.
Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. 30-01-2016 Po raz 11. mieszkańcy Ochab koło Skoczowa bawić się będą podczas "Ochabskich
spotkań z tradycją". 30-01-2016 Wolontariusze wraz z mieszkańcami będą liczyć ptaki, które zostały na zimę w mieście. W Chorzowie akcja
odbywa się już nie pierwszy raz. 30-01-2016 Paulini żegnają ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry w latach 2001–2005. Uroczystości
pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w sanktuarium…

Radio Katowice S.A. Centrum Public Relations Polskie Radio Katowice Poleca | Centrum Public Relations

tvpopole ( www.youtube.com ) 25.01.2016 17:12

Prawda czasu: Odc. 1 - Tragedia  Górnośląska

Zapraszamy na nowy, historyczny program na naszej antenie . Prawda czasu - to miejsce na przypomnienie i dyskusje o trudnych, często
zapomnianych i ...

UCQQwVbKdPA6G4Q39MvIVdJA

Raport z monitoringu Internetu / 24.01.2016 - 01.02.2016

Strona 41 z 42

http://www.polskatimes.pl/artykul/9331169,12-kilometrow-w-holdzie-ofiarom-tragedii-gornoslaskiej-w-sobote-marsz-na-zgode,id,t.html
http://www.polskatimes.pl/artykul/9331169,12-kilometrow-w-holdzie-ofiarom-tragedii-gornoslaskiej-w-sobote-marsz-na-zgode,id,t.html
http://mojbytom.pl/i,upamietnia-ofiary-tragedii-gornoslaskiej,200274,820418.html
http://mojbytom.pl/i,upamietnia-ofiary-tragedii-gornoslaskiej,200274,820418.html
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,16770,Centrum-Public-Relations.html
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,16770,Centrum-Public-Relations.html
http://www.youtube.com/watch?v=EJa0hyqXg84
http://www.youtube.com/watch?v=EJa0hyqXg84


ska ( www.nowiny.pl ) 25.01.2016 12:23

Będą wspominać Marsz Śmierci i Tragedię Górnośląską

…niedzielę 31 stycznia w Rybniku odbędą się uroczystości upamiętniające zbrodnie na więźniach KL Auschwitz i tragiczny „Marsz Śmierci” 1945
roku oraz rocznicę Tragedii  Górnośląskiej . Tradycyjnie w miejscach pamięci złożone zostaną kwiaty. O godz. 16.00 pamięć ofiar uczczona
zostanie pod obeliskiem w dzielnicy Kamień Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas Obchody rozpoczną się przed obeliskiem obok
stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej o godz. 15.00. Szczegółowy program uroczystości: 14.50 – zbiórka uczestników i delegacji obok obelisku
przy ul. Gliwickiej 15.00 – rozpoczęcie uroczystości – zapalenie zniczy, złożenie kwiatów i wieńców pod obeliskiem przy ul. Gliwickiej ok. 15.10 –
rozpoczęcie Drogi Krzyżowej ok. 15.30 – zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy mogile w lesie nad rzeką Rudą ok. 15.40 – Droga Krzyżowa do
kościoła św. Katarzyny w dzielnicy Wielopole 16.30 – Msza św. w kościele w Wielopolu w intencji pomordowanych w „Marszu Śmierci” Dodatkowo
około godz. 16.00 delegacja oraz mieszkańcy i przedstawiciele Rady Dzielnicy Kamień uczczą…

…wspominać Marsz Śmierci i Tragedię Górnośląską  Będą wspominać Marsz Śmierci i Tragedię Górnośląską  • Rybnik - nowiny.pl - portal, gazeta - Racibórz, Wodzisław,…
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„Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej” - wystawa w Bytomiu

…W tych drugich jeńcy byli zmuszeni do świadczenia pracy przymusowej. Zaledwie 20-30 proc. osadzonych przebywało w obozach
macierzystych. Pozostali w grupach przenoszeni byli do komand pracy, które zasilały grono pracowników niemal wszystkich gałęzi gospodarki III
Rzeszy. Trudna historia i pamięć o tych miejscach stały się podstawą dla stworzenia czesko-polskiego projektu, któremu przyświeca "idea
zachowania czasu, miejsc i tysięcy ludzkich dramatów od zapomnienia". "Koncentruje naszą uwagę nie tylko na dramatycznych wydarzeniach
1945 roku określanych mianem tragedii  górnośląskiej , ale każe pochylić się również nad wieloma interesującymi aspektami drugiej wojny
światowej, które do tej pory rzadziej były akcentowane" - poinformowało bytomskie muzeum. W latach II wojny światowej w obozach jenieckich na
terenie III Rzeszy i terenach przez nią okupowanych w niewoli znalazło się ok. 8 mln żołnierzy pokonanych armii. Wernisaż wystawy odbędzie się w
środę. Otwarta będzie do 17 kwietnia. Wystawa realizowana jest w ramach czesko-polskiego projektu naukowego "Vojenske zajatacke tabory
Teschen behem 2. Svetove…

„Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej” - wystawa w Bytomiu „Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej” - wystawa w Bytomiu - dzieje.pl
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