
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/49342,Promocja-ksiazki-Dariusza-Jarosinskiego-Ta-nasza-wolnosc-Reportaze-histo
ryczne-W.html
2023-05-22, 21:58

Promocja książki Dariusza Jarosińskiego „Ta
nasza wolność. Reportaże historyczne” – Wilno,
27 marca 2018

27  marca  2018  r .  o  godz.  17.00  na
„ P r z y s t a n k u  H i s t o r i a ”  w  W i l n i e
organizowanym  przez  białostocki  Oddział
IPN odbyła się promocja książki  autorstwa
Dariusza  Jarosińskiego  wydanej  przez
Instytut  pt.  „Ta  nasza  wolność.  Reportaże
historyczne”.  Przybyłych  gości  powitał
dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab.
Piotr  Kardela.  Informując  o  temacie
spotkania,  przedstawił  sylwetkę  autora
promowanej publikacji, który wychowany w
patriotycznej  atmosferze,  głównie  pod
wpływem ojca, w czasie II wojny światowej
żołnierza  Armii  Krajowej,  a  po  1945  r.
Zrzeszenia  „Wolność  i  Niezawisłość”,
więźnia okresu stalinowskiego, w dorosłym
już życiu na wiele sposobów negował system
komunistyczny  w  Polsce.  Za  swoje
przekonania  niepodległościowe  w  okresie
PRL był  usunięty z  pracy,  objęty zakazem
zatrudnienia,  a  za  działalność  opozycyjną
(redaktor  i  wydawca  podziemnego
antykomunistycznego „Echa Mrągowa”) był
inwigilowany przez SB. Po 1989 r.  Dariusz
Jarosiński był pierwszym niekomunistycznym
burmistrzem  Mrągowa,  potem  jako
publicysta  współpracował  z  dziennikiem
„Rzeczpospolita”,  „Gazetą  Polską”,  przez
osiem  lat  był  redaktorem  naczelnym
olsztyńskiego  miesięcznika  „Debata”,  na
łamach  którego  sam  publ ikował  o
„Żołnierzach  Wyklętych”,  obecnie  jest
członkiem  redakcji  miesięcznika  „Nowe
Państwo”.  Po  wystąpieniu  dyrektora
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Oddziału IPN, dalsze prowadzenie spotkania
przypadło naczelnikowi Oddziałowego Biura
Edukacji  Narodowej  IPN w Białymstoku dr.
Pawłowi P. Warotowi. Prezentacja reportaży
historycznych  prowadzona  była  w  formie
rozmowy  z  autorem.  Dariusz  Jarosiński
scharakteryzował  zawartość  swojej  książki,
opowiadał  o  związkach  jej  bohaterów  z
Wileńszczyzną i Nowogródczyzną, dzielił się
uwagami na temat sposobu przygotowania
pracy,  a  były  to  najczęściej  jego  osobiste
rozmowy  z  bohaterami  reportaży,  zawsze
konfrontowane  z  dostępnym  materiałem
archiwalnym.  Po  tej  prezentacji  padały
pytan ia  z  sa l i .  M ieszkańcy  Wi lna
niejednokrotnie  mówil i  o  osobistej
znajomości z opisanymi osobami. Dzielili się
też swoimi doświadczeniami z okresu walki z
komunizmem.  Przybyli  na  „Przystanek
Historia” otrzymali promocyjne egzemplarze
książki, jak również „Biuletyny IPN”, w tym
także  ostatni,  poświęcony  problematyce
„Żołnierzy  Wyklętych”.  Spotkaniu
towarzyszyło  bardzo  duże  zainteresowanie
mediów  (m. in.  Radio  „Znad  Wi l l i” ,
Informacyjna  Agencja  Radiowa,  „Kurier
Wileński”.  Dariusz  Jarosiński  i  pracownicy
IPN udzielili  licznych wywiadów dla prasy i
radia, w tym byli  gośćmi „Rozmowy Dnia”
emitowanej  na  falach  Radia  Wilno.  Po
promocji książki, autor wraz z pracownikami
IPN, w towarzystwie Ilony Lewandowskiej z
redakcji „Kuriera Wileńskiego”, spotkali się z
historykami litewskimi (Eugenijus Peikstenis
i  Rytas  Narvydas)  w  Muzeum  Ofiar
Ludobójstwa.  Byłe  ziemie  wschodnie
Rzeczypospolitej usiane są grobami polskich
żołnierzy.  Ich  bohaterstwo  upamiętniają
czasem  skromne  pomniki,  pamiątkowe
tablice  na  cmentarzach  lub  w  kościołach.
Umiłowanie Ojczyzny Kresowych „Żołnierzy
Wyklętych”  upamiętnia  też  promowana  w
Wilnie książka IPN, swoista cegiełka pamięci



o  tych,  którzy  nigdy  nie  pogodzili  się  z
komunistyczną okupacją Polski.

O spotkaniu poinformowały lokalne media:

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ta-nasza-wolnosc-staralem-sie-dotrzec-do-ostatnich-zyjacy
ch-zolnierzy-wykletych/

http://l24.lt/pl/imprezy/item/236219-promocja-ksiazki-o-zolnierzach-wykletych-pochodzacyc
h-rowniez-z-wilenszczyzny

http://kurierwilenski.lt/2018/03/28/ipn-w-wilnie-przystanek-historia-i-spotkanie-w-muzeum-
ofiar-ludobojstwa/

http://l24.lt/pl/radio-wilno/item/238762-dariusz-jasi-ski-i-pawe-warot-dla-radia-wilno-o-ksia-
ce-ta-nasza-wolno-reporta-e-historyczne
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