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PRZEGLĄD MEDIÓW – 29-31 lipca 2017
KRÓTKO
Prezydent: Nie jest przegrane powstanie, które prowadzi do wolnej
Polski – Nie jest przegrane powstanie, które prowadzi do wolnej Polski –
prezydent Andrzej Duda podczas Apelu Pamięci przy Pomniku Powstania
Warszawskiego podkreślił, że powstańcy oczekują, że Polacy będą siebie
nawzajem szanować, bez względu na poglądy polityczne. Prezydent składając hołd
- jak mówił – „rycerzom biało-czerwonej”, uczestnikom sierpniowego zrywu w
1944 r., wspomniał swoją rozmowę ze zmarłym w ubiegłym roku gen. Januszem
Brochwiczem-Lewińskim „Gryfem”, którego zapytał, czy warto było rozpoczynać
powstanie. – Popatrzył na mnie, a przecież wiedziałem jaka była jego przeszłość
(...). Powiedział: »Panie prezydencie, dla tej Polski, teraz, to było warto« –
przypomniał Duda, którego słowa przyjęto oklaskami. – Nie jest przegrane
powstanie, które prowadzi do wolnej Polski – dodał. W uroczystości na pl.
Krasińskich, która była częścią obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego, wzięli udział weterani II wojny światowej - powstańcy, żołnierze AK
i innych polskich formacji zbrojnych, a także przedstawiciele władz państwowych,
w tym Sejmu i Senatu, IPN i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Obecni byli duchowni, Wojsko Polskie, służby mundurowe, m.in. Policja, harcerze.
Licznie przybyli również mieszkańcy Warszawy. Po uroczystości przy Pomniku
Powstania Warszawskiego, podczas której złożono kwiaty i zapalono znicze,
rozpoczął się koncert pt. „Chłopcy z tamtych lat”. PAP, tvp.info, tvn24.pl,
radiomaryja.pl, gazetaprawna.pl, fronda.pl, dziennik.pl, tysol.pl,
telewizjarepublika.pl, wpolityce.pl, polskieradio.pl, gazeta.pl, niezalezna.pl, 31
lipca 2017.
Warszawa: IPN podsumował prace w b. więzieniu na Mokotowie – w
poniedziałek Biuro Poszukiwań i Identyﬁkacji IPN podało, że zakończono kolejny,
drugi etap prac archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie b. więzienia przy ul.
Rakowieckiej w Warszawie. Prace Instytutu mają na celu odnalezienie szczątków
m.in. oﬁar komunizmu. – Zakończyliśmy drugi etap prac na Rakowieckiej.
Pomiędzy 18 a 29 lipca ujawnione zostały w zasypie kanału szczątki oraz żuchwa,
a na dziedzińcu koło bloku N i pawilonu X szczątki ludzkie w pozycji anatomicznej
– podało biuro, którym kieruje wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Rozpoczęcie
kolejnego - trzeciego już etapu prac poszukiwawczych na terenie dawnego
mokotowskiego więzienia specjaliści IPN planują jesienią br. Pierwsze prace
poszukiwawcze Instytutu przy ul. Rakowieckiej odbyły się w lipcu 2016 r. Obecne
poszukiwania odbywały się w dwóch odsłoniętych miejscach - jedno znajduje się

przy murze, gdzie wykonywano egzekucje na więźniach, drugie przy pawilonie
„N”, w którym przetrzymywano osoby uznane za szczególnie niebezpieczne.
Wykopy specjalistów IPN i wolontariuszy liczyły kilkanaście metrów długości. W
ubiegłym tygodniu, wśród odnalezionych kilkunastu szczątków ludzkich były
fragmenty kości czaszki, w tym żuchwa. Szczątki zostaną poddane oględzinom, a
następnie badaniom specjalistycznym, m.in. DNA. Mogą one należeć nie tylko do
oﬁar komunizmu, ale i niemieckiego nazizmu, ponieważ w pierwszych dniach
powstania warszawskiego Niemcy dokonali masakry więźniów, których potem
pogrzebano. O pracach na terenie byłego aresztu przy ul. Rakowieckiej i samym
więzieniu pisze także w „Tygodniku Solidarność” Tadeusz Płużański. PAP, IAR,
polskieradio.pl, wpolityce.pl, 31 lipca 2017; „Tygodnik Solidarność” nr 31/2017.
BohaterON: akcja upamiętniająca uczestników powstania warszawskiego
– we wtorek ruszy druga edycja kampanii „BohaterON - włącz historię”, której
celem jest upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich m.in. poprzez
wysyłanie do nich kartek pocztowych. Każdy kto zechce podziękować uczestnikom
walk ma na to czas do 2 października. – Kampania »BohaterON« powstała, aby
dać możliwość złożenia indywidualnego hołdu tym, którzy walczyli o naszą
wspólną wolność - powstańcom warszawskim. W ubiegłym roku Polacy w kraju jak
i za granicą chętnie wzięli w niej udział. (...) Oprócz kartek, których było ok. 100
tys. dostaliśmy ponad 2300 listów, jak i własnoręcznie wykonane kartki" powiedziała w poniedziałek Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego projektu
Agnieszka Łesiuk. – Wiemy, jak wielką radość sprawiliśmy powstańcom w
ubiegłym roku i wierzymy, że obecna edycja zaangażuje jeszcze więcej osób –
dodała. Kartkę można wysłać przez internet za pośrednictwem strony
www.bohateron.pl - zostanie ona wydrukowana i przekazana adresatowi.
Bezpłatne kartki można odebrać także m.in. w wybranych placówkach Poczty
Polskiej, Lotto, w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej
oraz w samolotach LOT. Jak podkreśliła Łesiuk, do wyrażenia wdzięczność
powstańcom można użyć jedynie 25 słów. – Podczas działania poczty polowej w
okresie powstania warszawskiego również funkcjonował taki limit –wyjaśniła.
Kampania składa się z trzech obszarów działań. Pierwszy z nich to organizowane
wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej seminaria dla nauczycieli. Szkolenia
odbędą się w formie wykładów przygotowanych przez historyków IPN oraz jako
lekcje historii mówionej, na które zapraszani będą uczestnicy powstania. Kolejne
obszary to internetowe kompendium powstańców oraz akcja wysyłania kartek do
powstańców warszawskich. W ramach tej ostatniej każdy Polak zyska szansę
napisania kilku ciepłych słów bohaterom walk o stolicę. II edycja kampanii potrwa
od 1 sierpnia do 2 października 2017 roku. PAP, dzieje.pl, onet.pl, 1944.pl,
niezalezna.pl, RMF24, 31 lipca 2017.
Łódzcy bohaterowie powstania warszawskiego na plenerowej wystawie –
wystawę "Powstańcze biograﬁe - łódzkie echa Powstania Warszawskiego" będzie
można oglądać od wtorku na Placu Katedralnym w Łodzi. Przygotował ją łódzki

odział Instytutu Pamięci Narodowej. Składa się na nią ponad 20 biogramów i zdjęć
łodzian, którzy aktywnie uczestniczyli w jednym z najbardziej bohaterskich zrywów
w dziejach Polski oraz tych byłych powstańców, którzy po wojnie osiedlili się w
Łodzi i wnieśli wkład w życie społeczne i umysłowe miasta. – Można przyjąć, że 1
sierpnia 1944 r. w okupowanej stolicy mieszkało przynajmniej kilka tysięcy
łodzian. Spośród tych, którzy wzięli udział w powstaniu, autorzy wystawy
upamiętnili m.in.: gen. Franciszka Edwarda Pfeiﬀera, dowódcę obwodu AK
Śródmieście; hm. RP Marię Wocalewską i jej siostrę hm. Jadwigę Szletyńską,
zasłużone łódzkie harcerki działające w Pogotowiu Harcerek; Barbarę Nazdrowicz,
piętnastoletnią łączniczkę poległą w powstaniu, której grób na Cmentarzu Starym
w Łodzi w czasach PRL stał się jedynym w mieście miejscem pamięci o powstaniu
warszawskim – powiedziała rzeczniczka prasowa łódzkiego IPN Marzena
Kumosińska. Ekspozycja zostanie otwarta we wtorek, w czasie łódzkich
uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. W przestrzeni
miejskiej będzie można oglądać przez 63 dni - tyle ile trwały powstańcze walki - od
1 sierpnia do 3 października. Po symbolicznej minucie ciszy w godzinę "W" IPN
zaprasza do wspólnego składania kwiatów i zapalania zniczy przy mogile gen.
Pfeiﬀera na Starym Cmentarzu. Groby powstańców spoczywających na łódzkich
nekropoliach zostaną oznaczone biało-czerwoną szarfą z napisem „63 dni
Powstania Warszawskiego”. PAP, dzieje.pl, 29 lipca 2017.
Zbiórka krwi w 73. rocznicę powstania warszawskiego – w kilkunastu
polskich miastach i miejscowościach z okazji 73. rocznicy powstania
warszawskiego będzie można oddać krew. Organizatorzy, zainicjowanej w
Szczecinie akcji, wspominając walkę powstańców, chcą zachęcić wszystkich do
oddawania krwi potrzebującym. W ramach akcji „Przelej krew w rocznicę
Powstania Warszawskiego”, krew będzie można oddać m.in. w Szczecinie,
Kielcach, Bielsku Białej, Ostrowcu Świętokrzyskim czy Elblągu. Bliźniacze
wydarzenie odbędzie się także 1. sierpnia w Warszawie. Zbiórka krwi w Szczecinie
rozpocznie się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al.
Wojska Polskiego 80/82 w najbliższy wtorek i potrwa do 5 sierpnia. Informacje na
temat innych miast i terminów zbiórki można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/PrzelejKrewPowstanie44/. Akcję wsparli m.in. oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych Okręg Świętokrzyski, Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci. PAP,
dzieje.pl, polskieradio.pl, 29 lipca 2017; medonet.pl, 31 lipca 2017.

