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Spotkanie historyczne

dr Tadeusz Doroszuk  historyk, dokumentalista.
Absolwent UMCS w Lublinie i studiów MBA Uniwersytetu
Illinois i Politechniki Lubelskiej. Długoletni wicekurator
oświaty w Lublinie, pracownik NIK w Warszawie. Od 2000
r. związany z Telewizją Polską, m.in. jako dyrektor Ośrodka
w Lublinie. Twórca lubelskiej szkoły dokumentu histo
rycznego. W latach 20082016 odpowiedzialny za wizją
i kształt programowy T7P Historia.

Jego zainteresowania naukowobadawcze dotyczą
przede wszystkim okresu wojny i okupacji. Autor m.in.
monografii Bastiony Podlasia i kilkunastu artykułów.
Konsultant filmów o tematyce historycznej. Od lat aktywnie działa na rzecz
budowania właściwego wizerunku Polski za granicą kształtowania świado
mości narodowej Polaków. W uznaniu zasług na tym polu w 2006 r. odzna
czony przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kombatanckim
przyznawanym przez Światowe Stowarzyszenie Polskich Kombatantów z sie
dzibą w Londynie.
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Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 19391944

Żydzi dowożący wodę do getta Absolwenci klasy siódmej z gronem pedago-
gicznym Szkoły Powszechnej w Wisznicach,
4 l ipca 1 944 r.

Oddział partyzancki Rejonu VII AK. Od lewej w górnym rzędzie: Zbigniew
Perucki „Rysiek" Stanisław Wierzbicki „Żyd", Zygmunt Kopa „Czarny", „Sza-
ry" Bolesław Chilczuk „Tozia" Kazimierz Perucki „Skała" w środkowym rzę-
dzie od lewej: Stanisław Zaborowski „Promyk", Kazimierz Kowalski „Wicek"
Stefan Piestrzyński „Felek", por. Aleksander Wereszko „Roch", st. sierż.
WładysławJasiński „Grab", ppor. Jan Przyślak „Staś", Aleksander Zalesz-
czyk „Leszcz", Wacław Łazuka „Sokół" siedzą od lewej: Seweryn Makare-
wicz „Brzózka" Stanisław Miłosz „Szyba", Marian Piszczatowski „Brzoza"

Dwór Kraszewskich w Romanowie spalony
przez partyzantkę sowiecką w sierpniu 1 943 r.,
zima 1 943-1 944



Spotkanie odbędzie się
we wtorek 16 października 2018 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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Druga wojna światowa jest stale
obecna w świadomości Polaków. Wyni
ka to z wielu czynników. Należą do
nich m.in. ogrom strat poniesionych przez
społeczeństwo polskie, właściwie w każ
dej dziedzinie, a także siła i rozmach opo
ru wyrażający się w istnieniu Polskiego
Państwa Podziemnego. Literatura pro
blemu już jest obszerna, a z każdym ro
kiem powiększa sięo nowe pozycje. Rzad
ko jednak przedstawiane są realia po
wszedniego dnia okupacji.

Prezentowana książka jest mono
grafią gminy Wisznice, Małej Ojczyzny
Tadeusza Doroszuka. W publikacji autor
nie ograniczył się tylko do ukazania opo
ru i martyrologii, ale przedstawił zjawi
ska społeczne występujące w czasie nie
mieckiej okupacji. Znajomość tamtych
stron sprawiła, że ludzie otworzyli przed
nim swoje archiwa domowe i serca, dzię
ki czemu zebrałmateriały o wyjątkowej
wartości. Szczególnie dotyczy to okresu
przejściowej okupacji Wisznic przez woj
ska sowieckie (wrzesieńpaździernik 1939
r.) oraz nagannych postaw niektórych
mieszkańców.

Tadeusz Doroszuk swoje rozważa
nia oparł o rozległy materiał źródłowy
zgromadzony w dziesięciu archiwach pań
stwowych, dwóch bibliotekach oraz ar
chiwach kościelnych i szkolnych. Dało to
możliwość przedstawienia całokształtu
zjawisk występujących w okresie wojny
i okupacji.

Wisznice zostały potraktowane przez
Niemców w szczególny sposób. Mieściła
się tu siedziba Komisariatu Wiejskiego
(Landkomisariat), co powodowało pew
nąkoncentrację siłokupacyjnych, takich
jak żandarmeria i jednostki gospodarcze.
Mieszkańców poddano stałemu nadzo
rowi, co sprawiło, że warunki ich życia

były wyjątkowo trudne. I właśnie ukaza
nie codzienności okupacyjnej to najmoc
niejsza strona niniejszego opracowania.

Wpublikacji Gmina Wisznice w la
tach okupacji hitlerowskiej 19391944.
Studia z dziejów omówione zostały szcze
gółowo strategie przetrwania mieszkań
ców i ich pomysłowość. Jednocześnie Au
tor pokazałokrucieństwo okupanta, nie
odbiegające na tym terenie od tego, co
działo sięw całym kraju. Kwestiąniezwy
kle ciekawą są fragmenty traktujące o po
stawach mniejszości narodowych, które
nie były budujące. Ludność żydowska en
tuzjastycznie witała ArmięCzerwonąwe
wrześniu 1939 i z rozmachem przystąpi
ła do organizowania struktur władzy so
wieckiej. Nie inaczej było w przypadku
miejscowych Ukraińców, którzy robili to
samo, a później współpracowali z Niem
cami.

Ważną zaletąopracowania jest per
sonifikacja wydarzeń. Autor (gdzie mo
że) podaje imiona i nazwiska postaci od
grywających główne role w okupacyjnych
zdarzeniach. Wszystko to sprawia, że dzie
je Wisznic nabierają barw i są powiąza
ne z dziejami konkretnych osób. Publi
kacja jest niezwykle ważna dla miejsco
wych obywateli, ponieważdokumentuje
życie, martyrologię i walkę ich przodków.

Książka ma charakter naukowy, ale
zarówno jej treść, jak i forma przekazu
sprawiają, że kierowana jest do szerokie
go grona odbiorców: regionalistów,
uczniów i nauczycieli. To ważna lektura
dla poznania najnowszej historii gminy
Wisznice. Stanowi również przyczynek
do dziejów polskiej wsi w okresie okupacji.

prof.drhab.ZbigniewZaporowski
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Prowadzenie  Ewa Hadrian




