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Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk
nagrodzony za „przywracanie Żołnierzy
Niezłomnych Ojczyźnie”
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Trudno było odnaleźć naszych bohaterów, ale to się na szczęście dzieje i to na
skalę, która budzi moją radość. Uważam, że to spełnienie polskiego
chrześcijańskiego obowiązku – powiedział wiceprezes Instytutu Pamięci
Narodowej, p.o. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji prof. Krzysztof
Szwagrzyk, odbierając na Zamku Królewskim Nagrodę im. Włodzimierza
Pietrzaka.

Laureatami 71. edycji nagrody przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas
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Christiana są również architekt Stanisław Niemczyk i reżyser Michał Kondrat.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał podczas uroczystej gali na Zamku
Królewskim w Warszawie wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. „Civitas Christiana
wyróżnia osoby wcielające w życie wartości chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu,
krzewiące zasady katolickiej nauki społecznej. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka jest
wyrazem docenienia doniosłych osiągnieć ludzi, którzy z potrzeby serca działają na rzecz
dobra wspólnego. Z szacunkiem przekazuję wyrazy uznania laureatom tegorocznej
nagrody” – napisał premier.

Morawiecki pogratulował nagrodzonym. Prof. Szwagrzyka docenił za jego „nieoceniony
wkład w przywracanie Ojczyźnie Żołnierzy Niezłomnych i ofiar komunistycznego reżimu”.
„Dziękuję za niestrudzoną aktywność i zaangażowanie, dzięki którym niepodległa Polska
odzyskuje swoich bohaterów” – dodał szef rządu. Laudację na cześć wiceprezesa IPN
wygłosił redaktor Marcin Wikło, cytując jego słowa: „Każdy powiat w Polsce ma swoją
Łączkę, każda jest dla nas tak samo ważna”. Dodał, że prof. Szwagrzyk jest znakomitym
pedagogiem, zainspirował wielu filmowców i dziennikarzy.

„Nikt nigdy nie będzie w stanie cofnąć tego, czego udało się dokonać”

– W latach 50. pewien UB-ek powiedział więźniowi, o którym wiedział, że zostanie stracony:
„zabijemy Cię, a potem to miejsce ukryjemy, żeby Anders nie mógł ci postawić pomnika”.
Te słowa oprawcy możemy odnieść do całego systemu komunistycznego. Zabić człowieka,
a potem spowodować, że to miejsce będzie tajne. Bo morderca zawsze ukrywa to, co
uczynił. A mordercami byli komuniści – powiedział wiceprezes IPN.

- Wydawało się, że w tej sprawie byli bezbłędni, nawet po dacie, gdy utracili władzę, trudno
było odnaleźć bohaterów. Ale to się dzieje i to na skalę, która budzi naszą radość. Uważam,
że to spełnienie naszego polskiego chrześcijańskiego obowiązku. I po prostu musimy to
czynić. Zawsze będzie trudno. Nie ma takiego miesiąca, nie ma takiego dnia, by nie
znalazły się osoby, które tej sprawie chciałyby zaszkodzić – zaznaczył prof. Szwagrzyk.

Jednak zdaniem wiceprezesa IPN, kilkudziesięciu pracowników Biura Poszukiwań i
Identyfikacji IPN oraz rzesza wolontariuszy – w zeszłym roku to było 250 osób –
„przekroczyli pewną granicę”. – Jesteśmy w takim momencie, że już nikt nigdy nie będzie w
stanie cofnąć tego, czego udało się dokonać, nie ma takiej siły. To dowód na to, że dla
wszystkich Polaków jest to świętość – podsumował swoje wystąpienie prof. Szwagrzyk.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawana jest nieprzerwanie od 1948 r. za
„wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w
działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych
wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu
narodu”.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk kieruje w IPN zespołem poszukiwań tajnych miejsc pochówku



ofiar reżimu komunistycznego. Prowadzi działania ekshumacyjne m.in. na „Łączce” – na
warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. Prace pod jego kierunkiem odbywają
się również na Służewcu oraz na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, na Opolszczyźnie,
w Białymstoku, w Rzeszowie i na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Motywacją dla
Kapituły do przyznania Nagrody dr. hab. Krzysztofowi Szwagrzykowi jest jego „niestrudzone
i pełne determinacji przywracanie Żołnierzy Niezłomnych Ojczyźnie” – czytamy w
specjalnym komunikacie „Civitas Christiana”.

Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka otrzymał w tym roku również architekt Stanisław
Niemczyk, twórca wybitnych dzieł architektury sakralnej, będących – w opinii Kapituły
Nagrody – owocem wiary i talentu. Nazywany „polskim Gaudim”, projektant budynków
handlowych, usługowych, mieszkalnych i sakralnych. Zasłynął jako twórca niezwykłych
kościołów: Zesłania Ducha Świętego i kościoła franciszkanów w Tychach, Podwyższenia
Krzyża Świętego w Katowicach-Pawłowicach, Chrystusa Króla Odkupiciela Człowieka w
Czechowicach-Dziedzicach, Miłosierdzia Bożego na os. Oficerskim w Krakowie.

Krzewienie wartości ewangelicznych w różnych aspektach życia publicznego – to motyw
przyznania Pietrzakowego Lauru reżyserowi Michałowi Kondratowi, twórcy filmów o
tematyce chrześcijańskiej. Produkcje dokumentalno-fabularyzowane: „Jak pokonać
Szatana” (2013), „Matteo” (2014) czy „Dwie Korony” (2017), zdobywają publiczność
kinową i prestiżowe wyróżnienia środowisk filmowych. Ostatni film poświęcony o.
Maksymilianowi Kolbemu obejrzało na dużym ekranie ponad 200 tys. widzów, co stanowi
polski rekord oglądalności dokumentu fabularyzowanego ostatnich lat. Sam reżyser mówi o
sobie: „Z wykształcenia jestem ekonomistą, z pasji reżyserem i producentem, a z serca
chrześcijaninem”.

Jak wyjaśnia Tomasz Nakielski, przewodniczący „Civitas Christiana”, kapituła Nagrody
pragnie dostrzegać i wyróżniać te osoby i instytucje, które w swojej aktywności na polach
kultury, formacji, edukacji czy zaangażowania społecznego, nie tylko prezentują wysoki
poziom, ale też odznaczają się wiernością wartościom religijnym i patriotycznym. – Chodzi
o to, by byli to świadkowie wartości, aby w swoim życiu i twórczości kierowali się
wartościami religijnymi, narodowymi – tłumaczy Tomasz Nakielski.

Kapitułę Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka stanowią: bp. prof. dr hab. Michał Janocha –
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego, bp dr Wiesław Alojzy Mering, ks. dr Dariusz Wojtecki, Tomasz Nakielski,
Sławomir Józefiak i Romuald Gumienniak (sekretarz Kapituły).

Patronem nagrody jest od początku Włodzimierz Pietrzak (1913–1944) – prawnik, pisarz i
krytyk literacki, teoretyk kultury oraz publicysta, ale także działacz społeczny i polityczny
oraz żołnierz Powstania Warszawskiego.
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