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Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN, spotkał się w siedzibie Instytutu z
ambasadorem Australii w Polsce Lloydem Brodrickiem. Spotkanie odbyło się z inicjatywy
strony australijskiej.

Ambasador Brodrick, zainteresowany historią Polski i specyfiką działalności IPN, zadał wiele
pytań o zakres, charakter i sposób funkcjonowania instytucji. Dr Szpytma przedstawił
strukturę IPN – podkreślając, że misja śledcza, archiwalna i naukowa, realizowana od
początku działalności Instytutu, została w późniejszych latach poszerzona o tak ważne
zadania jak poszukiwania i identyfikacja ofiar totalitaryzmów czy ich upamiętnianie.
Mówiąc o historii IPN, dr Szpytma przywołał model niemieckiego Instytutu Gaucka, na
którym w dużej mierze twórcy jego polskiego odpowiednika się wzorowali. Między innymi
dzięki IPN –  jak powiedział – Polska mogła stać się z kolei wzorem dla innych krajów bloku
komunistycznego w zakresie rozliczania z totalitarną przeszłością.

Ambasador Brodrick wyraził opinię, że doświadczenie totalitaryzmu może wpływać nie
tylko na świadków i uczestników, ale także na kolejne pokolenia – na ich mentalność,
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tożsamość i świadomość narodową. Ambasador był jednocześnie ciekaw, czy IPN
kontynuuje program gromadzenia notacji – zapisów mówionych, świadectw
mikrohistorycznych dotyczących kluczowych epizodów przeszłości. Dr Szpytma
poinformował gościa, że archiwum notacji liczy już kilka tysięcy pozycji i wciąż się rozwija,
oraz wskazał przy tym na powszechność dostępu zarówno do nagrań, jak i do zasobów
pisanych IPN-u. Spośród ponad 95 kilometrów akt zaledwie pół metra to akta o charakterze
tajnym. W innych krajach te zastrzeżenia są o wiele szersze.

Podczas spotkania przedstawiona została także działalność Instytutu w zakresie
upamiętniania, identyfikacji i odpowiedniego pochówku ofiar. Ambasador Brodrick był pod
wrażeniem kompleksowości działań IPN, dzięki którym pamięć o wydarzeniach
historycznych oraz ich uczestnikach może przetrwać.

Wizyta poświęcona była również kwestiom przeszłej i przyszłej współpracy. Dotychczasowe
inicjatywy IPN w Australii – jak wystawy z serii „Czas bohaterów” poświęcone rotmistrzowi
Pileckiemu, Powstaniu Warszawskiemu i powstałe z inicjatywy komitetu Pilecki Projekt we
współpracy z Kołem Byłych Żołnierzy AK, Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii oraz
Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, a także towarzysząca im
wystawy IPN o , „Żegocie” i rodzinie Ulmów  – zostały dobrze przyjęte między innymi w
siedzibach parlamentów stanowych w Melbourne i Perth czy też Centrum Żydowskim
„Kadimah”. Na antypody dotarła także ekspozycja „Ojcowie Niepodległości” (pokazywana
we współpracy z Konsulatem w Sydney oraz Federacją Organizacji Polskich w Nowej
Południowej Walii). Z okazji tegorocznych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej
Instytut przekazał Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii instalację
„Wojna światów”. Dr Szpytma i ambasador Brodrick, chcąc kontynuować dobrą
współpracę, omówili przyszłe wspólne projekty oraz upamiętnienie zbliżających się
ważnych rocznic.


