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Laureaci, goście i patroni nagrody na scenie (od lewej): Michał M. Lisiecki, prezes PMPG Polskie Media; prof. Piotr Gliński, wicepremier,
minister kultury i dziedzictwa narodowego;' Marek Kuchciński, marszałek SeJmu; Maciej Radziwill, Paweł Lisicki, redaktor naczelny
"Do Rzeczy"; prof. Jarosław Marek Rymkiewicz; prof. Krzysztof Jasiewicz, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku.;
Eulalia Iazarska koordynator projektu "Recovering Forgotten History"; Piotr Woźniak, prezes PGNiG;Maria Wieloch, Stowarzyszenie
"Rodzina Ponarska"
'

Na gali obecni byli marszałek Sejmu
Marek Kuchciński oraz wicepremier
i minister kultury prof. Piotr Gliński
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NAGRÓD STRAŻNIK PAMIĘCI

Nagrodę Strażnik Pamięci 2017
w kategorii "Twórca" otrzymał poeta,
prof. Jarosław Marek Rymkiewicz

Wojciech Wybronowski

"Tworzą Państwo elitarne grono patriotów" - napisał prezydent Andrzej
Duda w liście do laureatów nagrody Strażnik Pamięci, którą po raz piąty
przyznał tygodnik "Do Rzeczy". Nagrody wręczono na Zamku Królewskim
w Warszawie
ato mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą"
- utwór z tymi słowami zaśpiewany
przez Janusza Radka, znanego wykonawcę polskiej poezji śpiewanej i aktora
scen muzycznych, przywitał uczestników
uroczystej gali Strażnika Pamięci 2017,
zorganizowanej przez tygodnik "Do
Rzeczy".
- Przyjemność zajmowania się polską
historią mam już bardzo długo i muszę
państwu powiedzieć, że redagowanie
takiego tygodnika jak "Do Rzeczy" jest
naprawdę bardzo przyjemne. I też rzeczą
bardzo przyjemną jest obserwowanie
sporów historycznych, bo Polacy nie tylko czczą, stawiają pomniki, lecz także
potwornie się kłócą. Ale dlaczego się
kłócimy o historię? Bo jest ona dla nas
niezmiernie ważna - mówił podczas gali
Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".
Wagę przyznawanych przez nasz
tygodnik wyróżnień podkreślał marszałek
Sejmu RP Marek Kuchciński, który objął
uroczystość swoim patronatem. - Przede
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wszystkim należą się dubeltowe gratulacje zarówno autorom, jak i redakcji "Do
Rzeczy" za pomysł nagrody; który już
kolejny raz jest realizowany - powiedział
marszałek Kuchciński. - Strażnik Pamięci
jest najlepszym przykładem na to, czym
powinna być polityka historyczna dla
każdego państwa, a w szczególności dla
Polski - dodawał.
Gala, którą poprowadzili publicysta
"Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz i jego
żona - aktorka Aleksandra Ciejek
- zaczęła się od odczytania listu, który
do laureatów nagrody Strażnik Pamięci
wystosowałprezydent
Andrzej Duda.
"Tworzą Państwo elitarne grono
patriotów, którzy; zafascynowani historią
naszej ojczyzny, rozumieją i - jestem
o tym przekonany - głęboko przeżywają
zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecną rzeczywistością społeczną Polski i Europy" - napisał prezydent.
Jego list odczytał doradca prezydenta .
Tadeusz Deszkiewicz.
Na gali obecni byli przedstawiciele
l •••
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
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Nagrodę w kategorii "Mecenas"
przyznano Fundacji PGNiGza projekt
"Recovering Forgotten History': Odebrali
ją koordynator projektu Eulalia l:azarska
i prezes PGNiGPiotr Ważniak

Narodowego - wicepremier prof. Piotr
Gliński oraz sekretarz stanu Jarosław
Sellin i wiceminister Wanda Zwinogrodzka. Jarosław Sellin zauważył, że Polacy
chcą przeżywać swoją historię, celebrować zwycięstwa i czcić bohaterów naszej
wolności na sposób tradycyjny. - Nie chcą
maszerować za czekoladowym orłem
i puszczać w powietrze różowych baloników - powiedział Sellin. - Imyślę, że to,
iż tak zdrowo i konserwatywnie chcemy
celebrować naszą historię, jest zasługą
tych ludzi i tych instytucji, które wyszukuje tygodnik "Do Rzeczy" i nagradza już
od pięciu lat jako Strażników Pamięci
- dodał.

RYMKIEWICZ - TWÓRCA 2017
. Nagrodę Strażnika Pamięci, począwszy od 2013 r., kiedy to miała miejsce
pierwsza edycja naszego konkursu, przyznajemy w trzech kategoriach: "Twórca",
.Instytucja" oraz "Mecenas".
W kategorii "Twórca" w tym roku nagroda została przyznana prof. Jarosławowi
Markowi Rymkiewiczowi, wybitnemu'
poecie, eseiście i krytykowi literackiemu.
Kapituła konkursu postanowiła uhonoro-

wać go "za całokształt twórczości ożywiającej i reinterpretującej polską historię".
- "Bez pamięci nie istniałaby ani
żadna teraźniejszość, ani też żadna
przyszłość. Gdyby nie pamięć, nie mielibyśmy żadnego języka, którym moglibyśmy porozumiewać się ze światem,
rozpoznawać świat - a więc nie mielibyśmy żadnego świata". Takie słowa mogły
paść tylko z ust prawdziwego Strażnika
Pamięci. Przedstawiam państwu tego
poetę, tego strażnika. Przedstawiam
państwu cały świat. Ten świat zowie się
Jarosław Marek Rymkiewicz - mówił
w laudacji Piotr Gociek, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".
Przywitany gorącymi owacjami laureat wygłosił mowę, w której przypomniał,
że często myśli o swoich korzeniach,
o swoim pochodzeniu i o tym, że nie ma
w nim - jak mówił - ani kropli polskiej
krwi.
- Czym więc jest polskość? Ona nie
jest ani biologiczna, ani genetyczna, ona
nie bierze się z krwi [...]. Nie bierze się
z pochodzenia. Polskość to straszna siła
duchowa i to nie my ją wybieramy, bo nie
możemy tu niczego wybierać. To ona nas

wybiera, ona chce nas mieć. Nie należy pytać o geny; pochodzenie, należy po prostu
oddać się tej sile - mówił poeta.

INSTYTUCJA I MECENAS
Statuetkę Strażnika Parnięci dla podmiotu publicznego lub komercyjnego,
który w najlepszy sposób prowadził mecenat nad dbałością o pamięć historyczną, otrzymała Fundacja PGNiGza projekt
.Recovering Forgotten History - Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej
w anglojęzycznych podręcznikach akademickich: 2006-2017".
Zastępca redaktora naczelnego "Do
Rzeczy" Piotr Gabryel, uzasadniając
przyznanie nagrody Fundacji PGNiG,
mówił, że wielu Amerykanów i Europejczyków, nie tylko zwykłych zjadaczy
chleba, lecz także tych wywodzących
się z elit naukowych krajów Zachodu,
nie zna polskiej historii, nie wie, że
były niemieckie obozy śmierci, a nie
"polskie obozy", nie wie też, że agresja
ZSRSna Polskę 17 września 1939 r. nie
była żadną "próbą ochrony ludności".
Ipodkreślił, że to właśnie do elit naukoDO RZECZY TYGOONIKlISICKIEGO
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Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślał.
że zasługą takich ludzi jak nagrodzeni
Strażnicy Pamięci jest zdrowe i konserwatywne
przeżywanie i celebrowanie polskiej historii

Nagrodę w kategorii "Instytucja"
dla Stowarzyszenia "Rodzina
Ponarska" odebrała Maria Wieloch

wych zachodniego świata postanowił
dotrzeć prof. Andrzej Sulima Kamiński,
pomysłodawca projektu .Recovertng
Forgotten History", zapraszając co roku
do Polski najlepszych i najważniejszych
anglojęzycznych historyków na świecie
oraz ich wydawców i organizując konferencje naukowe.
- Nawet znakomite - a więc takie jak
ten - pomysły do ich sprawnej realizacji
wymagają pieniędzy. I to właśnie w tym
miejscu pojawia się pole do popisu dla
znakomitego mecenasa; znakomitego
- bo tylko znakomity mecenas jest w stanie poznać się na znakomitym pomyśle.
W przypadku projektu prof. Kamińskiego owym znakomitym mecenasem jest
dziś fundacja jednego z największych
polskich koncernów - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która od
niemal dwóch lat prowadzi nowatorski
program "Rozgrzewamy polskie serca"
- mówił Piotr Gabryel.
Równorzędną nagrodę Strażnika
Pamięci w kategorii "Mecenas" otrzy-

PATRONAT HONOROWY

mał Maciej Radziwiłł za "finansowanie
z prywatnych środków wielu inicjatyw
- w Polsce i poza jej obecnymi granicami
- związanych z historią rodu Radziwiłłów, Wielkiego Księstwa Litewskiego
i Pierwszej Rzeczypospolitej".
- Laureat przez lata gromadził pamiątki przeszłości swojego rodu, która
zarazem jest naszą wspólną przeszłością,
przeszłością I Rz_eczypospolitej [...]. Niewiele jest osób, które, ocalając pamiątki
rodzinne, w tak dużym stopniu ocalają
zarazem materialne świadectwa historii
I Rzeczypospolitej, jej wielkości, wspaniałości, a także, co ogromnie dziś ważne,
różnorodności - mówił Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy", uzasadniając
przyznanie wyróżnienia.
Nagrodę Strażnik Pamięci 2017 w kategorii "Instytucja" otrzymało Stowarzyszenie "Rodzina Ponarska", które od lat
dba o upamiętnienie ofiar straszliwego
mordu w Ponarach. W latach 1941-1944
w ponarskim lesie Niemcy wspierani
przez litewskich kolaborantów wy-
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mordowali ok 100 tys. osób, w tym co
najmniej 20 tys. Polaków.
- Jest grupa Polaków, która od lat
walczy o to, by pamięć o Ponarach trwała. Ludzie ci regularnie jeżdżą na miejsce zbrodni, wydają książki, prowadzą
badania. Modlą się i zapalają lampki
na bezimiennych mogiłach. To Stowarzyszenie "Rodzina Ponarska', grupujące potomków naszych zgładzonych
pod Wilnem rodaków - przedstawiał
w laudacji Piotr Zychowicz, redaktor
naczelny miesięcznika "Historia Do
Rzeczy".
Pierwsza edycja konkursu Strażnik
Pamięci tygodnika "Do Rzeczy" odbyła
się jesienią 2013 r. Przez pięć lat istnienia tygodnik "Do Rzeczy" wspiera i promuje ludzi dbających o polską historię.
- Każda instytucja czy postać wyróżniona Strażnikiem Pamięci siłą rzeczy przechodzi do historii jako pewien kamień
milowy naszej świadomości narodowej
- ocenia Marek Kuchciński, marszałek
Sejm u.
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Michał M. Lisiecki, prezes PMPG Polskie Media,
odebrał list od prezydenta z rąk doradcy
Andrzeja Dudy - Tadeusza Deszkiewicza
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