
STANOWISKO  

RADY MIASTA BIAŁYSTOK  
z dnia 25 października 2021 r.  

 

w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego 

 

W roku 2022 przypada setna rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego, 

wybitnego Polaka, historyka, działacza i polityka. Jego dorobek oraz działalność społeczna, 

badawcza i polityczna miały duże znaczenie dla losów naszego kraju, naszej tożsamości  

i pamięci. 

Prof. Władysław Bartoszewski, Powstaniec Warszawski, działacz Komitetu Pomocy 

Żydom „Żegota”, Żołnierz AK, opozycjonista, wybitny intelektualista i działacz, propagator 

Polski za granicą, jeden z budowniczych demokratycznego państwa prawa po 1989 r., swoimi 

dokonaniami uczył i uczy nas patriotyzmu, otwartości oraz przyzwoitości.  

Rok po wojnie zaangażował się w działalność opozycyjnego wobec władz 

komunistycznych PSL. W 1946 r. został redaktorem „Gazety Ludowej”, w latach 1957-60 

„Stolicy”, a od 1961 r. „Tygodnika Powszechnego”. Od 1963 r. współpracował z Radiem 

Wolna Europa. Współzałożył Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, był internowany w stanie wojennym. Dwukrotnie obejmował 

stanowisko ministra spraw zagranicznych, pełnił funkcję senatora IV kadencji, został 

sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Pełnił 

przewodnictwo nad Radą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 1991 r. - 

przewodnictwo nad Międzynarodową Radą Oświęcimską, a od 2001 r. – Radą Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa. W latach 1974-85 wykładał na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Uzyskał tytuł profesorski nadany przez rząd Bawarii, gdzie w latach 80. był 

wykładowcą najnowszej historii Polski.  

 Aktywnie działał na rzecz pojednania polsko–żydowskiego, polsko-niemieckiego oraz 

zachowania pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim. 

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc 

udzielaną Żydom w czasie wojny, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i tytułem 

Honorowego Obywatela Izraela, Orderem Orła Białego (1995). 

Autentyczny i żarliwy patriotyzm Władysława Bartoszewskiego, patriotyzm otwarty, 

nowoczesny, pozbawiony ksenofobii, był  nieustannym dążeniem do wzajemnego zrozumienia 

i pojednania pomiędzy narodami. Jego wysiłki na rzecz ponadnarodowej współpracy 

przynosiły wielkie efekty – niewielu zrobiło tyle na rzecz zbliżenia między Polakami i Żydami 

oraz Polakami a Niemcami co prof. Bartoszewski. 

 Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie. Zmarł  

24 kwietnia 2015 r. w tym mieście. 

 

W 100. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, wybitnego człowieka naszych 

czasów, Rada Miasta Białystok w uznaniu dla całości jego dokonań, 

ustanawia rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. 
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Łukasz Prokorym 


