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Ostatnie dni zgłaszania kandydatów do Nagrody
Świadek Historii (dla osób i organizacji spoza
Polski) / The Witness of History (international
edition)
„Świadek Historii” – V edycja nagrody dla osób i organizacji
spoza Polski (zgłoszenia do 30 czerwca 2019) / Fifth edition of
the international "Witness of History" (deadline 30th June 2019)

ENGLISH

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił piątą
edycję międzynarodowej nagrody
„Świadek Historii” dla osób i
organizacji spoza Polski. Jest to honorowe
wyróżnienie, ustanowione w 2009 r.
zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane
przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują
je osoby i instytucje szczególnie zasłużone
dla upamiętniania historii Narodu Polskiego
oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej
działalności w obszarach edukacyjnym i
naukowym. Wśród dotychczasowych
laureatów z terenu Polski znalazło się liczne
grono kombatantów, nauczycieli, działaczy
społecznych i samorządowców. Decyzją
Prezesa Instytutu, w 2014 roku zasięg
nagrody rozszerzono o edycję mającą za
zadanie szczególne uhonorowanie osób
działających poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w
pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie,
propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz
odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego.
Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia.

Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie
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pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające
IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym
(przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią,
poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze
czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci
Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z
najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31
lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług 
uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów
poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na
zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne
zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Wołoska 7 
02-675 Warszawa
(„Świadek Historii”)

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres:
swiadek.historii@ipn.gov.pl.
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