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Pierwsza rocznica śmierci Księdza Profesora Alojzego Szorca została uczczo-
na godnie i uroczyście, a otwarcie pracowni naukowej Jego imienia na trwale upa-
miętni Jego osobę.

Jerzy Kiełbik

SPRAWOZDANIE Z WRĘCZENIA NAGRODY
PREZYDENTA OLSZTYNA IM. BOHDANA JERZEGO 
KOZIEŁŁOPOKLEWSKIEGO
W DZIEDZINIE HISTORII

18 grudnia 2011 r. w sali olsztyńskiego ratusza odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna z dziedziny historii im. Bohdana Je-
rzego Koziełło-Poklewskiego. 

Nagroda ustanowiona została zarządzeniem nr 388 Prezydenta Miasta 
Olsztyna z dnia 10 października 2011 r. dla uczczenia osoby, dorobku nauko-
wego i zaangażowania w sprawy pamięci historycznej oraz tożsamości regional-
nej Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego. Ponad miesiąc później – 28 listo-
pada 2011 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Olsztyna inauguracyjne posiedzenie 
Kapituły Nagrody. W składzie kapituły znaleźli się: Danuta Bogdan, Piotr Grzy-
mowicz, Andrzej Kopiczko, Bohdan Łukaszewicz, Robert Traba, Edmund Woj-
nowski i Wojciech Wrzesiński. Zgodnie z regulaminem Nagroda w formie statuet-
ki, autorstwa Edyty Jurkowskiej, i kwocie 7 tys. zł przyznawana jest co dwa lata 
za prace naukowe dotyczące ziem położonych między Niemnem a dolną Wisłą, 
szczególnie opisujące ich historię w XX w. Kandydatów zgłaszać mogą stowarzy-
szenia, związki twórcze, organizacje, instytucje kultury, ośrodki naukowe, badacze 
indywidualni oraz członkowie Kapituły. 

W pierwszej edycji zgłoszone zostały cztery prace: dr hab. Małgorza-
ty Ruchniewicz (Wrocław) „Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybra-
ne  aspekty”, prof. dr. hab. Andrzeja Saksona (Poznań) „Od Kłajpedy do Olszty-
na. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód 
Kaliningradzki, Warmia i Mazury”, prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka (Olsz-
tyn) „Historia Warmii i Mazur. Tom I: Pradzieje – 1772; T. II: 1772–2010” oraz
dr. Marcina Wakara. „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne »Pojezierze« w la-
tach 1956–1989”. Kapituła nominowała do nagrody trzy pierwsze prace.
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Kapituła w czteroosobowym składzie w głosowaniu tajnym Nagrodę
Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełły-Poklewskiego przyznała 
Małgorzacie Ruchniewicz. W pracy tej nakreślony został obraz przebiegu so-
wietyzacji dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, w tym polityki lud-
nościowej wobec wsi i ludności wiejskiej na obszarach okupowanej zachodniej 
Białorusi w latach 1939–1944, następnie polityki agrarnej Białoruskiej SRR w la-
tach 1944–1947 i procesu masowej kolektywizacji w latach 1944–1953.

Wręczenie nagrody odbyło się w dawnej sali sesyjnej olsztyńskiego ratu-
sza. Uroczystość rozpoczęto od przypomnienia sylwetki Bohdana Koziełło-Po-
klewskiego, jego pracy społecznej i naukowej. Następnie zaproszono Prezydenta 
Piotra Grzymowicza, by odczytał protokół posiedzenia Komisji. Komisja, uza-
sadniając swą decyzję, podkreśliła pionierski charakter prac badawczych po-
święconych najnowszej historii dawnych Kresów Wschodnich, wykorzystanie 
szerokiej bazy źródłowej oraz aktualność tej tematyki dla licznie zamieszkującej 
obszar Warmii i Mazur ludności przesiedlonej z obszarów wschodnich II Rze-
czypospolitej i ich rodzin.

Kolejnym punktem programu uroczystości była laudacja na cześć laureat-
ki, którą wygłosił Tadeusz Baryła. W swej przemowie przedstawił sylwetkę Mał-
gorzaty Ruchniewicz, jej pracę naukową oraz nagrodzoną książkę. Podkreślił jej 
trud badawczy i skomplikowanie poruszanej tematyki. Zaznaczył, że badania 
polskie dotyczyły dotychczas głównie okupacji radzieckiej w latach 1939–1941. 
Natomiast okres powojenny, szczególnie po ustaniu przesiedleń do Polski, ba-
dany jest rzadko. 

Następnie na scenę zaproszono Małgorzatę Ruchniewicz. Prezydent Mia-
sta Olsztyn wraz z członkami Komisji wręczyli nagrodę.

Laureatka podziękowała Prezydentowi i Kapitule Nagrody. Podkreśliła, że 
książka jest czymś na kształt ukochanego dziecka, więc jej radość jest tym więk-
sza. Zaznaczyła, że patron nagrody wywodzi się właśnie z obszaru przez nią ba-
danego. Wyraziła także radość, z przyznania jej nagrody w Olsztynie, gdyż Dol-
ny Śląsk oraz obszar Warmii i Mazur mają z sobą wiele wspólnego ze względu 
na wielonarodową historię, długi okres przynależności do Prus (Niemiec), jak 
i współczesne nam procesy tworzenia nowej regionalnej tożsamości. Na koniec 
wyraziła nadzieję, że nagroda przyczyni się do intensyfikacji badań wschodnich, 
jak również i przeszłości regionu mazursko-warmińskiego.

Uroczystość wręczenia Nagrody zakończył mini recital wokalistki Marty 
Andrzejczak stypendystki Prezydenta Miasta Olsztyna.
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Stoją od lewej: Andrzej Kopiczko, Krystyna Koziełło-Poklewska, Danuta Bogdan, Bohdan
Łukaszewicz, laureatka Małgorzata Ruchniewicz, Edmund Wojnowski i Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz (fot. B. Łukaszewicz)
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Statuetka Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego (fot. B. Łukaszewicz)


