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W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” odbyła się promocja
publikacji źródłowej „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950.
Likwidacja struktur kierowniczych”, będącej 9 tomem serii „Polska i Ukraina w latach
trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”.

Spotkanie otworzyła dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Następnie polsko-ukraińską
współpracę archiwalną podsumował zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

– Instytucje zmieniają się, klimat wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich również, a
współpraca trwa. I trzeba powiedzieć, że jest to współpraca z wymiernymi efektami.
Rezultaty to 11 tomów – w tym dwa w języku angielskim. W sumie ponad 12 tys. stron
opublikowanych dokumentów do badania naszej trudnej, niekiedy bolesnej historii – mówił
dr Mateusz Szpytma, podkreślając, że omawiane publikacje to najważniejsza inicjatywa
edytorska w historii naszych krajów. – Współpraca trwa i będzie trwać, a polsko-ukraińska
grupa robocza planuje nowe projekty badawcze, które już teraz stają się cennym wsparciem
dla wszystkich badaczy zajmujących się historią dwóch narodów – dodał wiceprezes IPN.

Deklarację dalszej współpracy w zakresie wymiany kopii dokumentów i opracowywania
wspólnych publikacji złożył dr Andrij Kohut, dyrektor Archiwum Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy.  Promocję wydawnictwa zaszczycił obecnością ambasador Ukrainy w Polsce Andrij
Deszczycia. 

W moderowanej przez prof. Grzegorza Motykę dyskusji na temat książki udział wzięli jej
autorzy prof. Jurij Szapował (Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy), dr Marcin Majewski (Archiwum IPN), dr Wołodymyr Kowalczuk
(Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy).

Seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z
archiwów służb specjalnych” jest owocem wieloletniej współpracy Archiwum IPN z
Wydzielonym Archiwum Państwowym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (HDA SBU) oraz
Instytutem Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
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