Uchwała Nr 14/2020
Rady Pamięci Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii o przyznaniu nagrody za niesienie pomocy obywatelom polskim
lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów
lub pielęgnowanie pamięci o nich

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego z dnia
9 listopada 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 213) w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nagród za niesienie pomocy
obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami
totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich (Dz. U. z 2019 r. poz. 127)oraz § 7 ust. 5 Statutu
Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 roku (Dz. Urz. MKiDN z 2018 r. poz. 78), Rada Pamięci
uchwala, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Instytutu o przyznanie nagrody pani Cecylii Borkowskiej
za pielęgnowanie pamięci o Juliannie, Stanisławie Henryku i Wacławie Postkach oraz po dyskusji
na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. Rada Pamięci opiniuje pozytywnie ten wniosek Dyrektora
Instytutu i rekomenduje przyznanie nagrody w wysokości 10 000 zł.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Pani Cecylia Borkowskiej od lat pielęgnuje pamięć o rodzicach: Juliannie i Stanisławie Postkach oraz
braciach: Henryku i Wacławie, którzy zginęli w 1943 r. za pomoc okazaną Żydom w czasie okupacji
niemieckiej. Pani Cecylia Borkowska również osobiście pomagała ukrywanym w gospodarstwie Żydom,
m.in. nosiła im przygotowane przez matkę pożywienie.
Pani Cecylia Borkowska występowała do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich o wyjaśnienie
sprawy mordu jej rodziny i ukrywanych przez nią Żydów, a w 1988 r. rozpoczęła starania o medal
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dla nich. Pomimo kilkuletnich działań rodzina Postków nie
otrzymała odznaczenia, ze względu na niemożliwość dotarcia do żydowskich świadków wydarzeń.

Pani Cecylia Borkowska udzieliła wielu wywiadów, opowiadając o tragedii jaka dotknęła ją i jej rodzinę,
tym samym pielęgnując pamięć o rodzicach i braciach. Spotyka się z rodzinami żydowskimi oraz innymi
zainteresowanymi, udostępnia materiały źródłowe, pisma i fotografie dotyczące swej rodziny.
30 czerwca 2019 r. w ramach projektu Zawołani po imieniu odsłonięta została tablica upamiętniająca
Juliannę, Stanisława, Henryka i Wacława Postków. Pani Cecylia Borkowska wspierała Instytut
Pileckiego w organizacji tego wydarzenia, w tym udostępniła rodzinne fotografie do wykorzystania
w materiałach informacyjno–promocyjnych oraz w czasie uroczystości dokonała odsłonięcia tablicy
dedykowanej jej rodzinie.
Rada Pamięci wydając opinię kierowała się świadectwami i materiałami źródłowymi potwierdzającymi
jej działania, które są dostępne w zasobach Instytutu.

…………..………………………………………………..
Przewodnicząca Rady Pamięci prof. Zofia Zielińska

