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Św. Jan Paweł II w Lublinie - z archiwów IPN
[FOTO i WIDEO]

Poniższy pokaz zdjęć i wideo to materiały, które znajdują się w archiwach Instytutu Pamięci
Narodowej. Te dotyczące Lublina pochodzą m.in. z uroczystości milenijnych chrztu Polski w
1966 r. oraz wizyty Jana Pawła II w Lublinie podczas pielgrzymki do Polski w 1987 r. Więcej
zdjęć i informacji -> pielgrzymki.ipn.gov.pl
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Dokumentacja operacyjna wykonana w ramach akcji „Zorza II” w 1987 r. w Lublinie,
podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na kasecie VHS zarejestrowano: wiernych z
transparentami zebranych w nowej dzielnicy Lublina-Czuby, spotkanie Jana Pawła II z
profesorami i studentami na dziedzińcu KUL oraz przejazd kolumny samochodów z Janem
Pawłem II. Celem nagrania było uchwycenie i udokumentowanie zachowań zebranych ludzi.
Na filmie możemy zobaczyć osoby wykrzykujące niebezpieczne dla ustroju PRL hasła,
trzymające transparenty o niewygodnej dla władzy treści. Czas trwania 00:07:06. Sygn.
arch. IPN BU 1196/2.
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https://www.youtube.com/watch?v=2Oi6CYk8h30&t=426s

