Chwała Bohaterom! Tak iławianie uczcili 78. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego [ZOBACZ ZDJĘCIA i
WIDEO]
data aktualizacji: 2022.08.01

Hymn narodowy, syreny alarmowe, Apel Poległych, rozdawanie mieszkańcom białoczerwonych flag i kotylionów - pod ratuszem miejskim iławianie uczcili dziś 78. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego, największego zrywu i akcji zbrojnej podziemia w
okupowanej przez Niemców Europie.
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Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli lokalnej władzy. Miasto Iława, organizatora
uroczystości, reprezentowali burmistrz Dawid Kopaczewski i przewodniczący rady miejskiej Michał
Młotek, samorząd Powiatu Iławskiego starosta Bartosz Bielawski i wicestarosta Marek Polański, a
gminę wiejską Iława zastępca wójta Andrzej Brach. Przybyli również komendanci iławskiej policji mł. insp. Waldemar Pankowski i straży pożarnej - st. bryg. Piotr Wlazłowski oraz dyrektor Zakładu
Karnego w Iławie kpt. Gaweł Gałdziński i delegacja Nadleśnictwa Iława, a także harcerze,
współorganizujący dzisiejsze obchody, radni, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Iławie i
mieszkańcy.

- Początkowo powstanie miało trwać tylko kilka dni,
trwało ponad dwa miesiące - przypominał historię
bohaterskiego zrywu burmistrz Dawid Kopaczewski. - Nie
tylko dzięki dozbrojeniu, ale także dzięki ogromnej
wierze w barwy biało-czerwone. Szacuje się, że w
Powstaniu Warszawskim zginęło od 150 do 200
tysięcy cywilów i około 18 tysięcy powstańców zostało
zabitych. Trudno sobie wyobrazić skalę tej tragedii.
Jest to jednak dziedzictwo, które powinno umacniać
nasz naród i naszą wspólnotę. Dzisiejsza obecność na
tej uroczystości jest świadectwem pamięci o
wydarzeniach 1944 roku, jest świadectwem hołdu
wobec tych, którzy wówczas zginęli i wobec tych,
którzy przeżyli.
Podczas wydarzenia głos zabrała też Zenona Suwińska ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Iławie,
która przedstawiła wspomnienia swojej rodziny z czasów Powstania.
Uroczystość zakończyło złożenie przez przybyłe delegacje kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Powstanie Warszawskie
wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni do 3 października 1944 roku i było największym
zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej
stanęło do walki z Niemcami okupującymi od 1939 roku stolicę Polski.
Przy faktycznej bierności stacjonujących po drugiej stronie Wisły oddziałów sowieckiej Armii
Czerwonej, wobec nierównej walki sił powstańczych z siłami niemieckich nazistów, kosztowała ona
życie około 16 000 powstańców z AK oraz 150 000 ofiar wśród polskich cywilów. W ich wyniku
zniszczeniu uległo także około 25 procent zabudowy lewobrzeżnej części Warszawy, a razem z
popowstaniowym wyburzaniem przeprowadzonym przez Niemców do 16 stycznia 1945 roku
niemieccy naziści zniszczyli ponad 70 procent budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów
zabytkowych.
IPN podsumowuje: O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod
względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie
do odzyskania i utrzymania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego
niepodległościowego zrywu, legendarny „kurier z Warszawy”, „walka nie była daremna”, a
powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało
swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z
czasem uczynić część ZSRS”.
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