
Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/41217,Pokaz-ze-pamietasz.html
2023-05-24, 04:31

Pokaż, że pamiętasz!
1 sierpnia, w 73. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci
Narodowej wraz z Muzeum Powstania
Warszawskiego rusza z akcją „Pokaż, że
pamiętasz!” Znajdź grób kogoś, kto
uczestniczył w powstaniu warszawskim,
zaopiekuje się nim, prześlij nam relację
fotograficzną. Pokaż, że pamiętasz!

Co zrobić:

1. Znajdź grób osoby, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

Pamiętaj, że to nie musi być żołnierz walczący w powstaniu, upamiętnijmy również cywilne
ofiary.

Pamiętaj też, że nie zawsze taka informacja musi być zamieszczona na nagrobku.

poszukaj na lokalnym cmentarzu

popytaj starszych osób albo lokalnych historyków, społeczników, dziennikarzy

możesz też zwrócić się do władz lokalnych z pytaniem, czy nie wiedzą o takim
miejscu

2. Jeśli to miejsce jest zaniedbane – zaopiekuj się nim. Jeśli jest w dobrym stanie
– zawsze może być w lepszym dzięki Tobie!

Przede wszystkim szukaj grobów, o których nikt nie pamięta i o które nikt nie dba.

Pamiętaj, że każdy grób to wyjątkowa przestrzeń. Nie naklejaj ani nie maluj nic na
nagrobku. Nie niszcz roślin, które tam ktoś posadził, tylko zadbaj o nie, albo obok posadź
nowe.

3. Wypełnij formularz, który znajduje się na
stronie http://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj71,FORMDODAJ.html

Oprócz podstawowych danych, spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej o osobie, której
grobem się zaopiekowałeś, opisz to w formularzu. Dzięki Tobie uda się stworzyć rejestr
grobów powstańców warszawskich.

Stwórz relację fotograficzną, pokaż, jak grób wyglądał przed Twoją pracą, w trakcie pracy i
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po jej ukończeniu. Pamiętaj, że przesłane zdjęcia powinny być skompresowane i mieć max.
15 MB. W formularzu jest miejsce na załączenie zdjęć.

4. Wyślij formularz do nas.

Będziemy na bieżąco zamieszczać zdjęcia Waszej pracy na FB.

Na Wasze relacje czekamy do 2 października 2017.

W razie pytań zadzwoń lub napisz:
magdalena.czoch@ipn.gov.pl
Tel. 022 581 86 63

Dolnośląskie media o akcji „Pokaż, że pamiętasz!”

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/69003/Pokaz-ze-pamietasz-akcja-w-calej-Polsce

http://wdolnymslasku.com/2017/07/27/powstanie-warszawskie-pokaz-ze-pamietasz/
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