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Obchody uroczystości 76. rocznicy powstania
Armii Krajowej - Białystok, 14 lutego 2018
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14 lutego 2018 r., w 76. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed białostockim pomnikiem
okręgów wileńskiego, nowogródzkiego i białostockiego Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego
odbyła  się  uroczystość  zorganizowana  przez  Okręg  Białystok  Światowego  Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Przy pomniku spotkali się przedstawiciele władz różnych szczebli:
parlamentu, samorządu wojewódzkiego i miejskiego, urzędu wojewódzkiego z Wojewodą
Podlaskim  Bohdanem Paszkowskim  na  czele.  Obecni  byli  także  przedstawiciele  służb
mundurowych i  świata kultury.  W imieniu gospodarzy powitanie wygłosił  kpt.  Czesław
Chociej,  Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK.  Krótkie  wystąpienie przypominające o roli  AK
podczas wojny i w latach stalinizmu wygłosił Piotr Łapiński z Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Białymstoku. Do zebranych zwrócił się także Wojewoda Paszkowski,
m.in. składając kombatantom życzenia z okazji ich święta. W tym samym czasie w sali
konferencyjnej białostockiego oddziału IPN przy ul. Warsztatowej odbyła się projekcja filmu
„Polskie Państwo Podziemne 1939–1945”, reż. Andrzej Sapija, 2002. W spotkaniu udział
wzięły grupy młodzieży z V LO i SP nr 21 w Białymstoku oraz przedstawiciele organizacji
społecznych, służb mundurowych, samorządów i instytucji.  Zebranych powitał dr Paweł
Warot  naczelnik  Oddziałowego  Biura  Edukacji  Narodowej  w  Białymstoku.  Centralnym
punktem spotkania była projekcja filmu „Polskie Państwo Podziemne”, który ukazał miejsce
Armii Krajowej w strukturach oporu stawianego okupantom przez polskie społeczeństwo.
Przed filmem dr  Waldemar  Wilczewski  wygłosił  prelekcję  wprowadzającą.  Po  projekcji,  na
podstawie wiedzy zaczerpniętej z filmu, młodzież wypełniła ankietę. Nagrody za poprawne
odpowiedzi  zostaną  przesłane  na  adres  szkół.  Na  zakończenie  uczestnicy  spotkania
otrzymali materiały edukacyjne, m.in. kalendarze na 2018 r. upamiętniające odzyskanie
niepodległości.  Więcej  o  filmie  na  stronie  internetowej:
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4218247
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