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PRZEGLĄD MEDIÓW – 2 sierpnia 2017
KRÓTKO:
„Nasz Dziennik”: IPN rozważa dekomunizację wojskowych Powązek – w
artykule „Powązki nie dla Bieruta” („Nasz Dziennik”, nr 173) poinformowano o
apelu środowisk patriotycznych i kombatanckich w sprawie dekomunizacji
Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Chodzi głównie o
przeniesienie okazałych grobowców Bolesława Bieruta (na obszarze, na jakim się
znajduje, można umieść ok. 120 zwykłych grobów) – komunistycznego
namiestnika, agenta NKWD, działacza PPR i PZPR, w latach 1947-1952 prezydenta
Polski „ludowej”, oraz Juliana Marchlewskiego – przewodniczącego Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polski, który miał objąć władzę po zajęciu kraju przez
bolszewików w 1920 r. Jak pisze autor tekstu Andrzej Kulesza, Instytut Pamięci
Narodowej „dostrzega ten problem i zamierza zareagować”. Inicjator apelu do IPN,
rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w
Krakowie Jerzy Bukowski napisał na portalu wPolityce.pl: „Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej doktor Jarosław Szarek wreszcie przyznał publicznie (w wypowiedzi dla
„Naszego Dziennika”), że nie ma wątpliwości co do konieczności usunięcia
z warszawskich Powązek Wojskowych grobów zdrajców polskiej racji stanu”. Na
artykuł z „Naszego Dziennika” powołują się też inne media. W tekstach pojawia
się jednak także informacja, że w sprawie dekomunizacji Powązek Wojskowych IPN
nie zajął jeszcze oﬁcjalnego stanowiska. „Nasz Dziennik”, 28 lipca 2017; TVP Info,
28 lipca 2017; Metro Warszawa, 1 sierpnia 2017; wPolityce.pl, 29 lipca 2017.
„Gazeta Wyborcza”: samobójstwa i zawały emerytowanych
funkcjonariuszy po decyzji o obniżce emerytur – „Trzy samobójstwa i pięć
śmiertelnych zawałów – to pierwsze efekty przyjętej przez PiS ustawy obcinającej
emerytury i renty funkcjonariuszom, którzy choć jeden dzień przepracowali w
organach bezpieczeństwa PRL” – pisze Wojciech Czuchnowski z „Gazety
Wyborczej”. Autor powołuje się m.in. statystykę z „białej księgi”, prowadzonej
przez Grażynę Piotrowicz z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Według przytoczonych danych po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę
tzw. ustawy dezubekizacyjnej – zmniejszającej emerytury byłych pracowników
aparatu bezpieczeństwa PRL – odnotowano trzy samobójstwa i pięć zawałów.
„Poza samobójstwami jest pięć przypadków z adnotacją »zawał przy odbiorze
decyzji«” – czytamy w artykule. „Gazeta Wyborcza”, 2 sierpnia 2017.
IPN zakończył drugi etap prac archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie
byłego więzienia mokotowskiego – podczas prac przy ul. Rakowieckiej

specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyﬁkacji IPN, kierowanego przez wiceprezesa
Instytutu prof. Krzysztofa Szwagrzyka, odnaleźli ludzkie szczątki. Wśród nich są
fragmenty kości czaszki, w tym żuchwa. Teraz szczątki zostaną poddane
oględzinom, a następnie badaniom specjalistycznym, m.in. DNA. Szczątki mogą
należeć nie tylko do oﬁar komunizmu, ale i niemieckiego nazizmu. – Biorąc pod
uwagę historię tego miejsca, możemy się spodziewać zarówno szczątków oﬁar
zbrodni niemieckich, jak i komunistycznych. Wielkość obszaru, który od niedawna
jest dostępny w całości, bo wcześniej było tam więzienie, dziś jest muzeum,
powoduje, że będą następowały tam kolejne etapy. W tej chwili mamy
kilkutygodniowy urlop – tłumaczy prof. Szwagrzyk. Pierwsze prace poszukiwawcze
przy ulicy Rakowieckiej IPN przeprowadził w lipcu 2016 r. Trzeci etap rozpocznie
się na jesieni tego roku. Radio Maryja, 1 sierpnia 2017; wPolityce.pl, 31 lipca 2017.
Kolejne czołgi (nie) znikną z pomników? – po decyzji IPN, który zażądał od
władz Drawska Pomorskiego usunięcia dwóch czołgów T-34, znajdujących się na
postumencie przy wejściu do parku Chopina (IPN zaproponował, by pomnik został
zlikwidowany, a znajdujące się na pomniku czołgi zostały przekazane do zbiorów
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu lub jego ﬁlii – Muzeum Zimnej Wojny w
Podborsku), w mediach pojawił się wątek dwóch innych sowieckich pojazdów,
ustawionych w przestrzeni publicznej na terenie powiatu szczecineckiego . Mowa o
T-34 ze Szczecinka i Bornego Sulinowa, które jednak – jak informuje „Głos
Pomorza” – „nie są pomnikami, a raczej atrakcjami turystycznymi”. Czołg z
Bornego Sulinowa, stojący na postumencie przy Al. Niepodległości, to eksponat z
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; z kolei czołg ze Szczecinka, ustawiony
przy ul. Kościuszki, został przeniesiony z terenu dawnej paraﬁi wojskowej. Jak
czytamy, na razie nikt nie wystąpił do gmin o demontaż wspomnianych czołgów.
„Głos Pomorza”, 2 sierpnia 2017.

