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Informacja prasowa

Polacy potrafią – uzbierali pieniądze na pomnik AK

To już pewne – pomnik Armii Krajowej w Krakowie powstanie! Zakończyła się zbiórka
crowdfundingowa, dzięki której w 63 dni uzbierano ponad 363 tys. zł. Odsłonięcie
„Wstęgi pamięci” planowane jest na 3 maja 2017 roku. Oryginalny projekt pomnika
zadziałał na wyobraźnię darczyńców do tego stopnia, że na portalu crowdfundingowym
PolakPotrafi.pl padł rekord. Uzbierano przeszło 363 tys. zł.

- Sukces zbiórki pokazuje, że koncepcja upamiętnienia Armii Krajowej w formie otwartego,
nowoczesnego pomnika u stóp Wawelu ma wielu zwolenników. Jestem przekonany, że ta
forma będzie przemawiała również do przyszłych pokoleń i przypominała im o roli AK – mówi
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Alexander Smaga, projektant pomnika.
W zbiórkę funduszy zaangażowało się ponad 1,5 tys. osób. Rekordzista podarował 100 tys. zł.
Imiona i nazwiska tych, którzy wpłacili przynajmniej 100 zł, zostaną wygrawerowane na tablicy
pamiątkowej w Ogrodzie Pamięci Narodowej, który zgodnie z projektem otoczy pomnik.
Pomysłodawcą pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Inicjatorami zbiórki na
portalu crowdfundingowym polakpotraf.pl są Fundacja Wstęga Pamięci oraz krakowski komitet
obywatelski popieramAK.pl.

– Pomnik to wspaniały pomysł na upamiętnienie Armii Krajowej i wartości, o które walczyli jej
żołnierze. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stać się częścią tego projektu. Zawsze chętnie
wspieramy tego typu inicjatywy – mówi Wojciech Setny, prezes Surge Polonia, marki odzieży
patriotycznej, ktora wspiera projekt i jest oficjalnym partnerem Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej.
Pomnik przybierze kształt wstęgi odtwarzającej granice II Rzeczpospolitej z 1939 roku.
Wewnątrz znajdzie się miejsce dla spotkań, uroczystości i innych wydarzeń związanych z Armią
Krajową.
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2016 roku, tuż po Światowych
Dniach Młodzieży. Zgodnie z planem, pomnik zostanie odsłonięty 3 maja 2017 roku.
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