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Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy IPN i
Konsorcjum GRID w zakresie badań genetycznych
4 października 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza
Kurtyki „Przystanek Historia” odbyło się uroczyste podpisanie
umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej i
Konsorcjum GRID w zakresie prowadzenia badań
identyfikacyjnych ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

  

  

  

  

Konsorcjum GRID, tj. Konsorcjum naukowo-badawcze – Grupa ds. Identyfikacji (na podstawie)
DNA, zostało utworzone przez sześć polskich uczelni medycznych: Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet
Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Podpisy pod umową złożyli w imieniu Konsorcjum – prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy), w imieniu
IPN – prof. Krzysztof Szwagrzyk (zastępca prezesa IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i
Identyfikacji IPN).

 – Od lat prowadzimy w Polsce i za granicą prace poszukiwawcze obywateli polskich, którzy
zostali zamordowani przez Niemców, sowietów i polskich komunistów. Dochodzimy do
takiego momentu, kiedy mówimy „już dalej nic od nas nie zależy”. Żeby przywrócić imiona
i nazwiska osobom, musimy się zwrócić do specjalistów – podkreślił prof. Szwagrzyk. –
Tymczasem jesteśmy pytani przez najbliższych ofiar „kiedy przywrócicie imię i nazwisko
mojemu ojcu, mężowi, bratu”. A my zawsze mówimy „prosimy o cierpliwość”. Bo tyle
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możemy i zapewniamy, że robimy wszystko, żeby ten czas oczekiwania był maksymalnie
krótki. Jednak szczególnie bolesne dla nas są te chwile, kiedy zwyczajnie nie jesteśmy w
stanie zdążyć – dodał. W tym miejscu wiceprezes IPN przywołał postać zmarłego przed
kilkoma dniami Zbigniewa Lazarowicza, żołnierza powojennego antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego, który do końca życia czekał na odnalezienie szczątków
ojca, Adama Lazarowicza, zamordowanego w 1951 r. w więzieniu mokotowskim. – Za
każdym razem pytał mnie, kiedy odnajdziemy jego ojca – wspominał prof. Szwagrzyk.  – A
ja mu odpowiadałem, że to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu i prosiłem o cierpliwość –
dodał. Podkreślił, że powołanie do życia Konsorcjum naukowo-badawczego ma zapobiec
takim sytuacjom.

Szef  Biura Poszukiwań i Identyfikacji podziękował przedstawicielom sześciu uczelni
medycznych za to, że zechcieli przystąpić do projektu GRID. – Dziękuję za to, że Państwo
powiedzieli „tak”. Razem będziemy współpracować po to, żeby ten czas oczekiwania na
identyfikację ewentualnych szczątków był jak najkrótszy – podsumował prof. Szwagrzyk.

Marcin Jurkiewicz (IPN)


