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„Świadek Historii” – Białystok, 7 grudnia 2017
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Uroczysta gala IX edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” odbyła się 7 grudnia 2017 r.
w  siedzibie  Oddziału  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Białymstoku.  Nagrody  sześciu
Laureatom wręczył wiceprezes Instytutu Jan Baster. Wcześniej odczytał on list od prezesa
IPN dr. Jarosława Szarka. Prezes Instytutu podkreślił w nim, że uhonorowano przedstawicieli
różnych środowisk: Sybiraków, działaczy opozycji solidarnościowej, osoby starające się o
prawdę  historyczną  w  mediach  i  tych,  którzy  pracują  z  młodzieżą.  Zaapelował  o
kontynuowanie wysiłków na rzecz utrwalania wiedzy o niepodległościowym czynie Polaków.
„Jestem głęboko przekonany, że bez waszej pracy, bez waszej postawy, realizacja misji
Instytutu  Pamięci  Narodowej,  szczególnie  w  części  edukacyjnej,  byłaby  znacznie
utrudniona” - dodał Jan Baster. Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela
powiedział:  „Bardzo  się  cieszymy,  że  w  ten  symboliczny  sposób  możemy honorować
społeczników, pasjonatów historii czy nauczycieli, których codzienną, jakże ważną pracę
trudno jest zmierzyć. Tym bardziej, że są to zazwyczaj ludzie skromni i do przyjmowania
zaszczytów nieskorzy.  Wszystkich ich łączy natomiast  głębokie poczucie patriotyzmu i
świadomość wagi tych działań. Dziś chcemy im serdecznie podziękować”.

Uroczystość,  na  którą  przybył  m.in.  Wojewoda  Podlaski  Bohdan  Paszkowski,  liczni
przedstawiciele wojska, samorządowcy i kierownicy placówek kulturalnych oraz urzędów,
rozpoczęła  uroczystość  wręczenia  odznaczeń  państwowych  pracownikom  Oddziału.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał z rąk Wojewody Piotr Łapiński z Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa. Wnioskodawcą odznaczenia był Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Chociej. Z kolei Prezes Jan Baster wręczył Krzysztofowi
Jodczykowi,  edukatorowi z Oddziałowego Biura Edukacji  Narodowej brązowy „Medal za
długoletnią służbę”.

Tegoroczną  galę  uświetnił  występ  Nikoli  Wądołowskiej,  laureatki  tegorocznego  II
Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  Niezłomnej  i  Niepodległej  w  Krakowie.  Zamiast
zwyczajowego wystąpienia jednego z uhonorowanych, część artystyczną zaprezentowali
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie, które
również zostało uhonorowane Nagrodą. Wśród pozostałych nagrodzonych, wyłonionych 6
listopada przez Kapitułę pod przewodnictwem prezesa IPN, znaleźli się: Wojciech Ciesielski,
Walenty  Jabłoński,  Władysław Kałudziński,  Irena Kostera i  dr  Janina Luberda-Zapaśnik,

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-103361.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-103265.jpg


która nie mogła osobiście odebrać nagrody z powodu choroby. Zrobił to w jej imieniu mec.
Lech Obara, wnioskodawca przyznania Nagrody. W tym roku zgłoszono do nagrody 47
kandydatów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Informacje medialne o uroczystości:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/150241

http://niezalezna.pl/210872-swiadek-historii-po-raz-9-ipn-w-bialymstoku-przyznal-nagrody

http://dzieje.pl/aktualnosci/w-bialymstoku-wreczono-honorowe-nagrody-9-edycji-swiadka-hi
storii

http://bialystok.tvp.pl/35120691/ix-edycja-nagrody-honorowej-swiadek-historii

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/historia/uroczysta-gala-ix
-edycji-nagrody-honorowej-swiadek-historii-juz-7-grudnia.html

https://augustowskireporter.pl/aktualnosci/7534-ii-lo-w-augustowie-laureatem-nagrody-hon
orowej-swiadek-historii.html

http://www.bialystokonline.pl/uroczysta-gala-ix-edycji-nagrody-honorowej-swiadek-historii,i
mpreza,118768,11,1.html

https://ro.com.pl/ipn-uhonoruje-swiadkow-historii-z-warmii-i-mazur-trzy-osoby-otrzymaja-na
grode-swiadek-historii/01366858

http://bialystok.tvp.pl/35120115/07122017-godz1830

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” została zainicjowana w 2009 r. w Białymstoku jako
regionalny  odpowiednik  ogólnopolskiej  Nagrody  Honorowej  IPN  „Kustosz  Pamięci
Narodowej”. Obecnie jest przyznawana w oddziałach Instytutu w Gdańsku, Krakowie, Łodzi,
Poznaniu,  Rzeszowie  i  w  Szczecinie.  Mogą  ją  otrzymać  osoby  fizyczne  oraz  instytucje  i
stowarzyszenia, szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii  Narodu Polskiego oraz
wspierające  pion  edukacyjny  IPN  w  realizacji  ustawowej  działalności,  w  obszarach
edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przyznawana jest także osobom i instytucjom
zza granicy.

Serwis fotograficzny: Iza Kuna (IPN)
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