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Oświadczenie dot. artykułu „Codzienne życie
żołnierza w Zamościu w czasie II Wojny
Światowej”
Poniżej prezentujemy treść oświadczenia, dotyczącego artykułu „Codzienne życie żołnierza w
Zamościu w czasie II Wojny Światowej”, który ukazał się na portalu kurierlubelski.pl w dn. 23
marca 2021 r.
Wszelkie publikacje fotograﬁi archiwalnych, zwłaszcza dokumentujących codzienność, są
pożądanym elementem komunikacji publicznej. Cieszymy się, że „Kurier Lubelski” włącza
się w wypełnianie funkcji edukacyjnej w tym zakresie.
Jednakże, by publikacja mogła zostać uznana za wartościową merytorycznie, a tym samym
wypełniać podstawowe założenie edukacyjne – ukazywać prawdę – musi być przedstawiona
w niezafałszowanym kontekście. W tym aspekcie mamy poważne zastrzeżenia pod
adresem towarzyszącego fotograﬁom tekstu publikacji, która ukazała się na portalu
„Kuriera Lubelskiego”.
W błąd wprowadza już sam tytuł, mówiący o „codziennym życiu żołnierza w Zamościu w
czasie II wojny światowej”. W tytule nie doprecyzowano, że chodzi o żołnierzy…
niemieckich.
W tekście odnoszącym się do żołnierzy niemieckich, okupujących terytorium Polski,
będących istotnym elementem totalitarnego aparatu państwowego III Rzeszy niemieckiej,
odpowiedzialnego za eksterminację narodu polskiego, czytamy: „W trakcie służby na
terenie miasta patrolowali ulice i pilnowali porządku. W wolnych chwilach spacerowali
korzystając z uroków m.in. zamojskiego rynku czy parku”. W tekście tym nie znajdziemy
ani słowa na temat okupacyjnego kontekstu funkcjonowania niemieckich żołnierzy.
Czytelnik nie dowie się, że „pilnowali [oni] porządku” ustanowionego przez władze
Generalnego Gubernatorstwa, w którym za nieposłuszeństwo przedstawicielom niemieckiej
„rasy panów” Polakom groziły surowe kary, z karą śmierci włącznie, którego elementem
były niemieckie obozy koncentracyjne i miejsca kaźni Polaków i osób innych narodowości,
takie jak choćby odległy o 90 km od Zamościa KL Lublin (Majdanek), a w samym Zamościu
Rotunda.
Przeglądając opublikowane na portalu „Kuriera Lubelskiego” fotograﬁe nie dowiemy się, że
niemieccy „turyści w mundurach” mogli być zaangażowani w „Aktion Zamość” – akcję
wysiedleń ludności polskiej z Zamojszczyzny, w ramach której z własnych domów
deportowano ponad 110 tys. osób, z których znaczna część traﬁła do obozów
koncentracyjnych Auschwitz i Majdanek oraz na roboty przymusowe do Rzeszy.

Osoby przeglądające zamieszczone na portalu „Kuriera Lubelskiego” fotograﬁe nie
dowiedzą się, że z Zamościa i Zamojszczyzny wysiedlono ok. 30 tys. dzieci, z których 1/3
zginęła bądź zaginęła, zaś ok. 4,5 tys. odebrano rodzicom i przeznaczono do germanizacji.
Jako przedstawiciele instytucji, których celem jest troska o pamięć o niedawnej historii
narodu polskiego, wyrażamy głębokie zaniepokojenie publikacjami dotyczącymi okresu
okupacji niemieckiej, pozbawionymi kontekstu historycznego, a tym samym
wprowadzającymi odbiorców w błąd. Apelujemy, by media, w tym redakcja „Kuriera
Lubelskiego”, szczególnie pieczołowicie dbały o przedstawianie treści historycznych w ich
pełnym wymiarze, z uwzględnieniem kontekstu, tak, by prezentowane przez nie treści były
rzetelne i prawdziwe.
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