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Uroczystość wręczenia pośmiertnego awansu płk.
Władysława Liniarskiego na stopień generała
brygady - Warszawa, 14 sierpnia 2017

Podczas  wieczornej  uroczystości,  która
odby ła  s ię  14  s ie rpn ia  2017  r .  na
Wojskowych  Powązkach  w  Warszawie
(Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Pomnik
Poległych w 1920 r.) Prezydent RP Andrzej
Duda  dokonał  uroczystego  przekazania
pośmiertnych  awansów  generalskich.
Postanowieniem  Prezydenta  RP  z  21
kwietnia  br.  do  stopnia  generała  brygady
awansowany  został  m.in.  płk  Władysław
Liniarski ps. Mścisław, w latach 1941–1945
dowódca Obszaru Białystok  Związku Walki
Zbrojnej, a następnie Okręgu Białystok Armii
Krajowej-Armii  Krajowej  Obywatelskiej.
Inicjatorem  wniosku  awansowego  był
Instytut  Pamięci  Narodowej.  Podczas
uroczystości  Oddział  IPN  w  Białymstoku
reprezentował  dr  Waldemar  Brenda,
naczelnik  Oddziałowego  Biura  Edukacji
Narodowej.

Podczas uroczystości  Prezydent nominował
pośmiertnie także na stopień generała broni
Władysława Jędrzejewskiego, zaś na stopień
generała brygady Mariana Orlika. Stanisław
Artur  Mieszkowski  został  mianowany  na
stopień  kontradmirała.  Szef  MON  Antoni
Macierewicz  podczas  uroczystości
awansował pośmiertnie na stopień kapitana
Alfonsa Olejnika ps. Babinicz, a na stopień
pu łkown ika  -  Luc jana  An ton iego
Szymańskiego.
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