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Sesja naukowa poświęcona gen. bryg.
Władysławowi Liniarskiemu „Mścisławowi” –
Białystok, 24 sierpnia 2017 r.

W  dniu  24  s ierpnia  2017  r .  z  okazj i
pośmiertnej  nominacji  na stopień generała
brygady  Władys ława  L in iarsk iego
„Mścisława” - w latach 1941–1945 dowódcy
Obszaru Białystok Związku Walki Zbrojnej, a
następnie Okręgu Białystok Armii Krajowej-
Armii  Krajowej  Obywatelskiej  -  w  sali
konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN
w Białymstoku  odbyła  się  okolicznościowa
sesja naukowa. Wziął w niej udział prawnuk
gen.  Liniarskiego Janusz Sibilski  z  rodziną.
Obecny  był  także  Wojewoda  Podlaski
Bohdan Paszkowski, liczni kombatanci, m.in.
mjr Kazimierz Czaplo i prof. Witold Czarnecki
z  Okręgu  Białystok  Światowego  Związku
Żołnierzy  AK  oraz  przedstawiciele  służb
mundurowych  z  kadrą  dowódczą  1.
Podlask ie j  Brygady  Wojsk  Obrony
Terytor ialnej  im.  gen.  Władysława
Liniarskiego. Dyrektor Oddziału dr hab. Piotr
Kardela  przywitał  przybyłych  gości  oraz
odczytał list skierowany do uczestników sesji
przez Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.
Najbardziej  wzruszającym  momentem
spotkania  było  wystąpienie  Janusza
Sibilskiego,  który  opowiadał  o  swoim
pradziadku  jako  człowieku  godnym  i
dumnym.  Wspomniał  moment,  kiedy  po
śledztwie  na  ul.  Rakowieckiej  Władysław
Liniarski  został  zwolniony do domu. Ważył
wówczas zaledwie 48 kg i wskutek tortur nie
był  w stanie poruszać się o własnych siłach.
Powiedz ia ł  także ,  że  na jbardz ie j
wzruszającym momentem ostatnich lat była
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warta  1 .  Pod lask ie j  Brygady  WOT
wystawiona  w  tym  roku  przy  grobie
Władysława  Liniarskiego  na  Wojskowych
Powązkach  w  Warszawie.  Janusz  Sibilski
pokazał  także  fotografię  sygnetu
przekazanego  Władysławowi  Liniarskiemu
przez podwładnych, wykonanego w obozie w
Riazaniu  ze  stopionych łyżeczek,  który  on
sam otrzymał  następnie  od  pradziadka  w
dniu swojego chrztu.

We wcześniejszych wystąpieniach dr  Waldemar Brenda,  Naczelnik  Oddziałowego Biura
Edukacji  Narodowej  mówił  o  ciągłości  jaka  istniała  między  wojennymi  i  powojennymi
strukturami  polskiego  podziemia  niepodległościowego.  Przypomniał,  że  ponad  połowę
składów  oddziałów  powojennych  stanowili  członkowie  struktur  Polskiego  Państwa
Podziemnego.  Dr  Marcin  Markiewicz  przedstawił  życiorys  Władysława  Liniarskiego,
zauważając m.in. jego aktywność w organizacjach opozycyjnych lat 70. i 80. Z kolei Paweł
Niziołek opisał  struktury  podziemne,  którym przewodził  Władysław Liniarski,  zwracając
uwagę na jego umiejętność przewidywania zagrożeń i dbałość o podległych mu żołnierzy.

Sesję zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku przy współpracy
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz 1.
Podlaskiej Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego.

Relacje ze spotkania zamieściło na swojej stronie internetowej Polskie Radio Białystok:
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/147196 oraz TVP Białystok:
http://bialystok.tvp.pl/33722434/24082017-godz2130 
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