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Odsłonięcie tablicy IPN poświęconej ks.
Zygmuntowi Laskowskiemu, kapelanowi
„Solidarności” – Sokoły, 7 listopada 2021



https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651740.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651740.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651742.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651742.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651743.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651745.jpg


https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651743.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651745.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651746.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651746.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651749.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651749.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651752.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651752.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651755.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-651755.jpg


7 listopada w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sokołach
odsłonięto i poświęcono ufundowaną przez białostocki IPN tablicę memoratywną
poświęconej ks. Zygmuntowi Laskowskiemu. Uroczystość zorganizowana została
przez IPN we współpracy z Klubem Więzionych, Internowanych i
Represjonowanych w Sokołach, rolniczą „Solidarnością” i duchowieństwem diecezji
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łomżyńskiej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski, senator RP Jacek Bogucki, wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski, członek zarządu województwa Marek Malinowski, liczni
przedstawiciele władz samorządowych, mundurowych oraz duchowieństwa,
mieszkańcy gminy, w tym młodzież, oraz rodzina księdza Laskowskiego. Była to
doskonała okazja do przekazania rodzinie księdza nadanych mu pośmiertnie przez
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę: Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyża Wolności i Solidarności. Odznaczenia z rąk dr. hab. Piotra Kardeli,
dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku, odebrała Barbara Ostrowska, siostra
księdza Laskowskiego. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych.

Ksiądz Zygmunt Laskowski w latach osiemdziesiątych był wikariuszem parafii w
Sokołach.

Podczas wystąpienia dyrektor IPN dr. hab. Piotr Kardela powiedział:

Gdy latem 1980 r. wybuchły robotnicze protesty i powstała
„Solidarność”, ksiądz Laskowski stał się jej gorącym
orędownikiem. W stanie wojennym zachował godną patrioty
postawę – nie wyparł się swoich przekonań, przeciwnie – wspierał
podziemie opozycyjne. Odprawiał Msze za Ojczyznę. Częstym
gościem tych celebracji był ksiądz Stanisław Suchowolec oraz
rodzice księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Laskowski służył
posługą duszpasterską działaczom zdelegalizowanej
„Solidarności”. Jego niezłomna postawa i demonstrowany
sprzeciw wobec polityki komunistycznych władz sprawiły, że był
inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, dokładnie
funkcjonariuszy Wydziału IV SB zajmującego się zwalczaniem
Kościoła katolickiego.

Na koniec uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy śp. ks. Zygmunta
Laskowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod stojącym nieopodal kościoła
symbolicznym krzyżem dedykowanym niezłomnym kapłanom – bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce i ks. Stanisławowi Suchowolcowi.


