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Tym, którzy odeszli... – posłuchaj

Prezentujemy nagrania wspomnieniowe przygotowane przez pracowników IPN o
ludziach, których pożegnaliśmy w tym roku oraz o czwórce bohaterów, których
udało nam się zidentyfikować.

Tym, którzy odeszli...

Początek listopada to czas zadumy i pamięci, o tych, których już z nami nie ma. Chcemy
oddać hołd bohaterom, którzy walczyli za Polskę i dla niej pracowali. Odeszli na wieczną
wartę, lecz my czuwamy, by wspomnienie o ich życiu i poświęceniu zachować dla kolejnych
pokoleń Polaków, dumnych ze swoich korzeni. Pierwszego i drugiego listopada zapalmy
świeczkę pamięci, ocalmy ich od zapomnienia.

W prezentowanych niżej nagraniach pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej przypominają
postacie ważne dla historii  Polski.  Wspominamy także dwóch pracowników IPN, którzy
odeszli w tym roku. Oddzielne nagranie poświęciliśmy osobom, które zostały odnalezione w
trakcie  prac  Biura  Poszukiwań  i  Identyfikacji  IPN.  W  lipcu  tego  roku  wręczyliśmy  noty
identyfikacyjne  ich  rodzinom.

Zbigniew Adamczuk – zm. 31 grudnia 2021, współtwórca Solidarności Rolniczej
na terenie byłego województwa siedleckiego, uczestnik Ogólnopolskiego Strajku
Okupacyjnego  Rolników  w  Siedlcach  w  1981  roku  i  internowany  w  stanie
wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności,

Paweł Ciara – zm. 1 lutego 2022, wieloletni pracownik Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej, nasz przyjaciel i kolega, życzliwy człowiek,

Władysław Dobrowolski – zm. 22 czerwca 2022, żołnierz Armii Krajowej,
działacz „Solidarności” i organizacji kombatanckich, laureat gdańskiej edycji
Nagrody „Świadek Historii”,

Mieczysław Gil – zm. 29 września 2022, działacz opozycji antykomunistycznej,
jeden z przywódców „Solidarności” w Nowej Hucie, współorganizator
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy św. za Ojczyznę, odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności,

Maria Mirecka-Loryś – zm. 29 maja 2022, działaczka podziemia narodowego z
okresu II wojny światowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego Kobiet, działaczka polonijna, laureatka nagrody honorowej „Świadek
Historii”,

Edward Mosberg – zm. 22 września 2022, polski Żyd ocalały z Holokaustu.
Wielki przyjaciel Polski i Polaków, niestrudzony propagator prawdy o roli Polaków
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w ratowaniu Żydów,

Andrzej Ostapa – zm. 22 września 2022, prokurator, naczelnik Oddziałowego
Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku,

Zofia Posmysz-Piasecka – zm. 8 sierpnia 2022, więźniarka Auschwitz, pisarka i
scenarzystka, dama Orderu Orła Białego,

Zenon Przybylak – zm. 21 kwietnia 2022, pilot 1586 Eskadry Specjalnego
Przeznaczenia, w ramach której niósł pomoc okupowanej Europie i powstańcom
warszawskim,

Stanisław Salmonowicz – zm. 24 maja 2022, profesor nauk prawnych, historyk
prawa i administracji, działacz opozycji antykomunistycznej odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności,

Włodzimierz Wiśniewski – zm. 30 stycznia 2022, w czasie II wojny światowej
działał w konspiracji, walczył w powstaniu warszawskim w Batalionie Chrobry.

Noty identyfikacyjne:

Józef Boś – uczestnik konspiracji niepodległościowej w grupie Władysława Łukasiuka
ps. „Młot”, działającej na Podlasiu i Lubelszczyźnie; później działał na terenie Pomorza
Zachodniego. Został zastrzelony w 1952 r. w wyniku operacji zorganizowanej przez
szczecińską bezpiekę. Jego szczątki odnaleziono w grudniu 2021 r.,

Edward Dziewa – podporucznik Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich i podziemia antykomunistycznego ps. „Ostoja”, „Jeremi”, skazany na
karę śmierci, jego szczątki odnaleziono w maju 2017 r.,

Irena Odrzywołek – łączniczka Narodowych Sił Zbrojnych, uczestniczka akcji
rozbicia więzienia w Krakowie w 1946 r., skazana na karę śmierci. Jej szczątki
odnaleziono we wrześniu 2019 r.,

Henryk Wieliczko – podporucznik czasu wojny ps. „Lufa”, żołnierz Armii Krajowej
i podziemia antykomunistycznego, skazany na karę śmierci. Jego szczątki
odnaleziono w kwietniu 2021 r.
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