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In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” oraz
In sty tut Dzie dzic twa My śli Na ro do wej im. Ro ma na Dmow skie go i Igna -
ce go Ja na Pa de rew skie go po wo ła ły ka pi tu łę na gro dy im. Gra ży ny Lan -
gow skiej, na uczy ciel ki i dzia łacz ki NSZZ „So li dar ność”, uczest nicz ki
I Kra jo we go Zjaz du De le ga tów NSZZ w Gdań sku, re pre sjo no wa nej 
w sta nie wo jen nym.

Na gro da jest skie ro wa na do na uczy cie li i wy cho waw ców oraz in sty tu cji
i śro do wisk edu ka cyj nych i bę dzie przy zna wa na w trzech ka te go riach:
• Dla na uczy cie li i wy cho waw ców oraz in sty tu cji, któ rzy dzia ła li 

w okre sie „So li dar no ści”, za za an ga żo wa nie po li tycz ne. Na gro da
bę dzie nadawana rów nież po śmiert nie
(przyznaje In sty tut Dzie dzic twa My śli Na ro do wej im. Ro ma na
Dmow skie go i Igna ce go Ja na Pa de rew skie go).

• Dla na uczy cie li i wy cho waw ców oraz in sty tu cji po lo nij nych
(przyznaje Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska”) .

• Dla na uczy cie li i wy cho waw ców oraz in sty tu cji w kra ju wy cho wu -
ją cych uczniów w du chu pa trio tycz nym
(przyznaje In sty tut Pa mię ci Na ro do wej).

Pierw sza edy cja roz da nia na gród od bę dzie się 14 października 2021 roku
w Olsz ty nie. Tym wy da rze niem chce my upa mięt nić po wo ła nie oraz
dzia łal ność Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz ży cie i skie ro wa ne ku
uczniom i szko le spo łecz ne za an ga żo wa nie Gra ży ny Lan gow skiej. 

Ce lem na gro dy jest do ce nie nie pra cy na uczy cie li i wy cho waw ców, ale
tak że sto wa rzy szeń i in nych in sty tu cji edu ka cyj nych, któ rzy w du chu
pa trio tycz nym, idąc pod prąd współ cze snym cza som i ten den cjom,
wy cho wu ją ko lej ne po ko le nia mło dzie ży.

Idea nagrody



Gra ży na Mi ro sła wa Lan gow ska z d. Szymańska, uro dzi ła się  14
paź dzier ni ka 1946 roku w Rze szo ta rach – Chwa łach koło Sierpca,
zmarła 2 listopada 2009 roku w Olsz ty nie. 

W 1970 roku ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską na Uni wer sy te cie Mi ko -
ła ja Ko per ni ka w To ru niu

By ła na uczy ciel ką ję zy ka pol skie go w olsz tyń skich szko łach. 

We wrze śniu 1980 roku by ła współ or ga ni za tor ką „So li dar no ści”
w wo je wódz twie olsz tyń skim. Zo sta ła wy bra na do Pre zy dium Mię -
dzy za kła do we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „So li dar ność”
w Olsz ty nie, by ła rów nież prze wod ni czą cą Re gio nal nej Sek cji
Oświa ty i Wy cho wa nia, a tak że w czerw cu i wrze śniu 1981 roku
uczestniczyła w I Wal nym Zgro ma dze niu De le ga tów Re gio nu
War miń sko -Ma zur skie go. Ze wzglę du na uzy ska ny wy so ki wy nik
w gło so wa niu zo sta ła wy bra na do Pre zy dium Za rzą du Re gio nu, 
w któ rym peł ni ła funk cję rzecz ni ka pra so we go. Zo sta ła rów nież
de le ga tem na I Kra jo wy Zjazd De le ga tów w Gdań sku. W czerw cu
1981 roku uczest ni czy ła ja ko przed sta wi ciel Związ ku w Kon gre sie
Świa to wej Kon fe de ra cji Pra cy w Bruk se li.
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13 grud nia 1981 roku na te re nie Olsz tyń skich Za kła dów Opon
Sa mo cho do wych „Sto mil”, opra co wa ła tekst dwóch odezw, któ re
na stęp nie by ły kol por to wa ne w re gio nie. W wy ni ku śledz twa pro wa -
dzo ne go przez Woj sko wą Pro ku ra tu rę Gar ni zo no wą w Olsz ty nie by -
ła wie lo krot nie za trzy my wa na i prze słu chi wa na, a od 26 grud nia
1981 roku tym cza so wo aresz to wa na i osa dzo na po cząt ko wo w aresz -
cie KWMO w Olsz ty nie, a na stęp nie w Aresz cie Śled czym w Ostró -
dzie. Re pre sje, a przede wszyst kim roz sta nie z czte ro let nią cór ką
He le ną spo wo do wa ły znacz ne po gor sze nie sta nu zdro wia i prze nie -
sie nie do szpi ta la w Ol- sz ty nie. 23 stycz nia 1982 roku po now nie zo -
sta ła osa dzo na w Aresz cie Śled czym w Ostró dzie.  

3 lu te go 1982 roku  zo sta ła ska za na wy ro kiem Woj sko we go Są du Gar -
ni zo no we go w Olsz ty nie na 1,5 ro ku wię zie nia. 16 mar ca 1982 roku
Izba Woj sko wa Są du Naj wyż sze go uchy li ła wy rok i prze ka za ła do
po now ne go roz pa trze nia wła ści we mu są do wi po wszech ne mu. Po sta -
no wie niem Są du Wo je wódz kie go w Olsz ty nie z 7 ma ja 1982 roku
uchy lo no tym cza so we aresz to wa nie i usta no wio no do zór Mi li cji
Oby wa tel skiej. Zo sta ła zwol nio na z pra cy.

Po gor sze nie sta nu zdro wia wy ma ga ło po now ne go po by tu w szpi ta lu.
3 czerw ca 1982 roku wy ro kiem Są du Re jo no we go w Olsz ty nie zo sta -
ła ska za na na 9 mie się cy wię zie nia. Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie -
go w Olsz ty nie z 27 paź dzier ni ka 1982 roku ka ra 9 mie się cy wię zie nia
zo sta ła za wie szo na na okres 3 lat. Na mo cy usta wy o amne stii z 21
lip ca 1983 roku ka ra zo sta ła da ro wa na. Wy ro kiem Okrę go we go Są -
du Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych w Olsz ty nie z 26 sierp nia 1982
roku zo sta ła przy wró co na do pra cy w Ze spo le Szkół Sa mo cho do -
wych w Olsz ty nie.



By ła kol por ter ką pra sy pod ziem nej, m.in. „Re zo nan su”, „Wo li”,
„Ty go dni ka Ma zow sze”, uczest nicz ką nie for mal nych spo tkań
dzia ła czy opo zy cji, ob ser wa tor ką pro ce sów dzia ła czy pod zie -
mia oraz przed sta wi ciel ką Ko mi te tu Hel siń skie go w re gio nie.
Od 1988 roku uczest ni czy ła w re ak ty wo wa niu struk tur związ -
ko wych. Od 25 do 28 sierp nia 1988 roku by ła uczest nicz ką
Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Praw Czło wie ka w pa ra fii pw.
św. Mak sy mi lia na Kol be go w Kra ko wie -Mi strze jo wi cach.

W latach 1980-1982 była roz pra co wy wa na przez Wydział III
KW MO SB w Olsz ty nie w ra mach Spra wy Obiek to wej kryp-
tonim „Krąg”, Spra wy Ope ra cyj ne go Roz pra co wa nia kryp-
tonim „Du ble rzy”; przez Wydział III WUSW w Olsz ty nie 
w ra mach Spra wy Ope ra cyj ne go Roz pra co wa nia kryptonim
„Bel gij ka”. 
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W la tach 1989-1991 by ła po słan ką RP 
z li sty Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar -
ność”, uczest ni czy ła w pra cach Ko mi sji
Edu ka cji, Na uki i Po stę pu Tech nicz ne go.
W la tach 1990-1996 ob ję ła sta no wi sko wo -
je wódz kie go ku ra to ra oświa ty, zo sta ła od -
wo ła na przez mi ni stra Je rze go Wia tra. 
W la tach 1991-1997 by ła dzia ła czem Po ro -
zu mie nia Cen trum, na stęp nie Po ro zu mie -
nia Pol skich Chrze ści jań skich De mo kra tów.
W la tach 1997-2001 by ła po słan ką RP z li -
sty Ak cji Wy bor czej So li dar ność, dzia ła ła
w Ko mi sji Edu ka cji, Na uki i Mło dzie ży
oraz Kul tu ry i Środ ków Prze ka zu.
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Od zna czo na me da lem Pro Ec c le sia et
Pon ti fi ce (1994).

Od zna czo na po śmiert nie Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2009) oraz
Krzy żem Wol no ści i So li dar no ści (2010).
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Instytut Pamięci Narodowej   upamiętniał Grażynę Langowską
w licznych publikacjach i wystawach.
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