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Spotkanie z autorskie z Michałem Ostapiukiem o
kpt. Romuladzie Rajsie „Burym” – Wrocław, 19
lutego 2020, Opole, 18 lutego
Spotkania autorskie z Michałem Ostapiukiem, autorem książki
IPN pt. „Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama
Rajsa »Burego« (1913–1949)”.

We Wrocławiu i w Opolu odbyły się spotkania autorskie z Michałem Ostapiukiem autorem
książki  IPN  pt.  „Komendant  »Bury«.  Biografia  kpt.  Romualda  Adama  Rajsa  »Burego«
(1913–1949)”. Publikacja została wydana w ramach centralnego projektu badawczego IPN
„Podziemie  niepodległościowe  w  Polsce  1944–1956”.  Jej  opis  można  znaleźć  tutaj:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/65785,Komendant-Bury-Biografia-kpt-Romualda-Adama-
Rajsa-Burego-19131949.html.

Informacja  Oddziałowej  Komisji  Ścigania  Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu  w
Białymstokuz 2005 roku o ustaleniach końcowych śledztwa w sprawie pozbawienia życia
79 osób – mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło
Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do dnia 2 lutego 1946:
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledzt
wa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html

Komunikat dotyczący informacji zawartych w ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w
sprawie pozbawienia życia 79 osób – mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 osób
tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia
1946 r. do dnia 2 lutego 1946 r.:
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/67471,Komunikat-dotyczacy-informacji-zawartych
-w-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802.html

WROCŁAW, 19 lutego 2020 r.

Za nami spotkanie z Michałem Ostapiukiem, autorem biografii kpt. Romualda Rajsa „Burego”.
M. Ostapiuk naświetlił  losy „Burego”,  nie unikając również trudnych tematów, jak choćby
pacyfikacje  wsi  czy  rozstrzelanie  furmanów.  Dodatkowych  informacji  o  tych  wydarzeniach
udzielił  odpowiadając  na  pytania,  które  padły  z  sali.  Swoimi  refleksjami  na  temat  „Burego”
podzielił się również dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu oraz prof. Piotr
Kardela,  dyrektor  Oddziału  IPN  w  Białymstoku.  Po  spotkaniu  można  było  kupić  książkę
„Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego” 1913–1949”.
Spotkanie odbyło się w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 19 stycznia 2020, poprowadził
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je Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

OPOLE, 18 lutego 2020 r.

We wtorek 18 lutego 2020 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie
autorskie z  Michałem Ostapiukiem pracownikiem Delegatury IPN w Olsztynie,  autorem
książki  Komendant  „Bury”.  Biografia kpt.  Romualda  Adama Rajsa  „Burego”  1913 –  1949.
Organizatorem  wydarzenia  była  Delegatura  IPN  w  Opolu.  Wykład  na  temat  biografii  kpt.
Rajsa „Burego” zgromadził ponad trzydziestu słuchaczy. Wśród gości byli m.in. Dyrektor
Oddziału IPN w Białymstoku prof. Piotr Kardela, Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr
Paweł Warot oraz prof. Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie poprowadził
Naczelnik Delegatury IPN w Opolu dr Tomasz Greniuch.

Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa oraz pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu będą wykonywane, a

następnie upubliczniane i  przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,

jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Oddział

IPN we Wrocławiu (w tym poszczególne jego komórki organizacyjne), bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników

Oddziału  IPN  we  Wrocławiu,  uczestnicy  oraz  obserwatorzy  wyrażają  zgodę  na  upublicznianie  i  przetwarzanie  ich

wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
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