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Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, delegacja Instytutu Pamięci
Narodowej towarzyszyła wiceministrowi Andrzejowi Papierzowi w oficjalnej wizycie w
Uzbekistanie, która miała miejsce 7 i 8 czerwca 2018 r. Instytut Pamięci Narodowej
reprezentowali: dr Jerzy Bednarek (zastępca Dyrektora Biura Badań Historycznych IPN), dr
Mariusz Żuławnik (zastępca dyrektora Archiwum IPN) oraz dr Dorota Lewsza (Biuro Prezesa
IPN).

7 czerwca przedstawiciele IPN spotkali się w Ambasadzie RP w Taszkencie z kierownictwem
Muzeum Pamięci Ofiar Represji: dr. Bachtijorem Chasanowem (dyrektorem Muzeum),
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Murodem Zikrułłajewem (zastępcą dyrektora Muzeum) i dr. Aliszerem Sabirowem
(docentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Taszkencie). Podczas rozmów delegacja IPN
zaprezentowała przykłady naukowej współpracy międzynarodowej Instytutu oraz cele i
zadania projektów realizowanych przez Archiwum IPN (m.in. Centrum Udzielania Informacji
o Ofiarach II Wojny Światowej oraz programu naukowo-badawczego „Indeks
Represjonowanych”, poświęconego Polakom i obywatelom polskim innych narodowości
represjonowanym przez Sowietów po 17 września 1939 r.). Strona uzbecka była
zainteresowana m.in. wykorzystaniem bazy internetowej „Indeksu Represjonowanych”,
zawierającej informacje dotyczące ponad 800 osób, których wojenne losy były związane z
Uzbekistanem. Polska delegacja zaproponowała z kolei rozpoczęcie współpracy na polu
naukowym i archiwalnym. Chodzi głównie o dostęp i wykorzystanie przechowywanych w
Muzeum i tamtejszych archiwach dokumentów dotyczących tzw. operacji polskiej w
sowieckim Uzbekistanie w latach 1937-1938 (represjom poddano wówczas ponad 500
Polaków), materiałów poświęconych kilku falom deportacji i repatriacji Polaków w latach
czterdziestych XX wieku oraz losów Polaków w Uzbekistanie podczas II wojny światowej.
Delegacja IPN zwiedziła także Muzeum Pamięci Ofiar Represji w Taszkencie, które zostało
wybudowane w miejscu, w którym Sowieci dokonywali w latach trzydziestych ubiegłego
wieku masowych egzekucji. Przedstawiciele IPN towarzyszyli również wiceministrowi
Andrzejowi Papierzowi podczas składania kwiatów pod pomnikiem poświęconym
żołnierzom Armii gen. Władysława Andersa i Polakom uwolnionym z sowieckich obozów.
Spotkali się ponadto z polskimi duchownymi, którzy pełnią posługę duszpasterską w
taszkienckiej katedrze rzymskokatolickiej.

8 czerwca delegacja MSZ udała się do Buchary, gdzie w filii Muzeum Pamięci Ofiar Represji
na Uniwersytecie Bucharskim wiceminister Andrzej Papierz oficjalnie otworzył
przygotowaną przez MSZ wystawę „Armia Andersa. Szlak nadziei przebiegający przez
Uzbekistan”. Podczas spotkania z kierownictwem filii Muzeum, delegacja IPN otrzymała
kilka wykazów nieznanych dokumentów z zasobu bucharskich archiwów, które dotyczą
deportacji Polaków w 1945 i 1946 r. Przedstawiciele IPN towarzyszyli również delegacji MSZ
podczas spotkania z hokimami (szefami lokalnej administracji) obwodu i miasta Buchara.


