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Poznaliśmy laureatów nagrody IPN „Kustosz
Pamięci Narodowej”
25 listopada 2020 r. w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek historia” ogłoszono laureatów 19. edycji nagrody
„Kustosz Pamięci Narodowej”, ustanowionej przez Instytut
Pamięci Narodowej. W wydarzeniu wziął udział prezes IPN dr
Jarosław Szarek

  

  

  

  

  

  

  

 

Z powodu sytuacji epidemicznej w tym roku nie było uroczystej gali z udziałem
laureatów. Podczas konferencji prasowej on-line przedstawione zostały nazwiska
nagrodzonych oraz ich sylwetki. 

W 2020 roku nagrodą IPN  „Kustosz Pamięci Narodowej” zostali odznaczeni:

Kazimierz Cholewa

Wasyl Haniewicz

Komitet Pamięci Gusen

Andrzej Pityński (1947–2020)

Wojciech Ziembiński (1925–2001)

Przedstawiając sylwetki laureatów, prezes IPN dr Jarosław Szarek powiedział: – Nagrodzony
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w tym roku post mortem Wojciech Ziembiński powtarzał to, co możemy odnieść do
wszystkich laureatów Kustosza Pamięci Narodowej: aby zachować niepodległość, potrzeba
wierności prawdzie. O prawdę i niepodległość mogą walczyć tylko ludzie wolni. Za tę
postawę służby wolności i prawdzie dzisiaj oddajemy im hołd. Prezes IPN wyraził nadzieję,
że statuetki „Kustosza” zostaną wręczone osobiście laureatom lub ich przedstawicielom w
roku 2021.

 

Retransmisja konferencji na kanale IPNtv:

 

 

 

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja okolicznościowego albumu, zawierającego biogramy
wszystkich dotychczasowych oraz tegorocznych laureatów nagrody. Portret zbiorowy
„Kustoszy” zawiera sylwetki m.in. prof. Wanday Półtawskiej, gen. Janusz Brochwicz-
Lewińskiego „Gryfa”, Juliena Bryana, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Tadeusza Kukiza,
prof. Władysława Bartoszewskiego, Kazimierza Piechowskiego, prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Polaków na Białorusi
oraz Stowarzyszenia „Memoriał”.

Nagroda przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za
szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989
oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter
honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Album „Kustosz Pamięci Narodowej” – spot

Aby zobaczyć odtwrzać włącz
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