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Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma
uhonorowany odznaką Bene Merito
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Otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów było jednym z
najważniejszych wydarzeń 2016 roku. Sukces nie miałby takiego wymiaru,
również za granicą, gdyby nie współpraca władz województwa podkarpackiego,
Muzeum Zamek w Łańcucie, MSZ oraz IPN – powiedział wiceprezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma na uroczystości wręczenia odznaki
honorowej Bene Merito.

Odznaczenie, ustanowione w 2009 roku, przyznawane jest przez Ministra Spraw
Zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na
arenie międzynarodowej.

Ceremonia odbyła się 22 czerwca w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z
udziałem wiceministrów resortu Andrzeja Papierza i Bartosza Cichockiego. Za
„niestrudzone zabieganie o dobre imię Polski” oraz „działalność wzmacniającą pozycję
Polski na arenie międzynarodowej” odznaki honorowe Bene Merito otrzymali: wiceprezes
IPN dr Mateusz Szpytma, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl,
wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz Terry Tengazian,
założycielka wydawnictwa Aquila Polonica Terry Tengazian.

Dziękując za wyróżnienie „w imieniu swoim i marszałków”, wiceprezes IPN dr Mateusz
Szpytma podkreślił, że realizując zadanie budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów im.
Rodziny Ulmów, „nie myśleli o nagrodach”. – Miło nam, że nasza praca została doceniona.
Marszałek Władysław Ortyl słusznie podkreśla, że władze samorządu podkarpackiego,
decydując się na budowę muzeum, wzięły na siebie obowiązki państwa. Ten samorząd był
jedynym urzędem zainteresowanym budową muzeum, podjął się tego zadania mimo
bardzo wielu innych zobowiązań – podkreślił dr Mateusz Szpytma.

Wiceprezes IPN tłumaczył, że „jedną rzeczą jest budowa muzeum, zrobienie wystawy, która
wzbudzi zainteresowanie, a drugą – wypromowanie placówki”. – Otwarcie Muzeum Polaków
Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów było jednym z najważniejszych wydarzeń 2016 roku,
zostało odnotowane w wielu miejscach na świecie. To wydarzenie nie miałoby tak wielkiego
wymiaru, gdyby nie współpraca wielu osób i instytucji: samorządu województwa
podkarpackiego, Muzeum Zamek w Łańcucie, IPN, ale też MSZ. Za to jedno z największych
wydarzeń w historii dyplomacji publicznej chciałbym w tym miejscu podziękować MSZ –
zaznaczył wiceprezes IPN.

W 2009 roku wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma odznaczony został przez Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2016 roku przez Prezydenta Andrzeja
Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej informacji o dorobku naukowym dr. Mateusza
Szpytmy: https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/zyciorysy/36176,Dr-Mateusz-Szpytma.html 
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