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Przedstawiciele Archiwum MSW Gruzji przekazują
na ręce prof. Krzysztofa Szwagrzyka materiały
związane z poszukiwaniem ofiar represji
sowieckich na terenie Gruzji

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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10 lipca 2018 roku profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN, spotkał się z
Omarem Tushurashvilim, dyrektorem Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji i
Giorgim Metskhovrishvilim, szefem I Wydziału Archiwum. W rozmowach wzięli także udział
dr Stanisław Koller z Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN oraz
Agnieszka Jędrzak, kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze
Prezesa IPN.

Podczas wizyty została omówiona dotychczasowa współpraca Biura Poszukiwań i
Identyfikacji IPN z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w ramach
poszukiwania miejsc tajnych pochówków ofiar represji sowieckich na terenie Gruzji. W
marcu bieżącego roku specjaliści z pionu poszukiwań Instytutu oraz z Zakładu Medycyny
Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili prace archeologiczne, ekshumacyjne i
identyfikacyjne w Rustavi. Dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji
przekazał na ręce profesora Krzysztofa Szwagrzyka mapy i fotografie, odnalezione w
wyniku kompleksowej kwerendy zrealizowanej w zasobach Archiwum Ministerstwa, jak
również w gruzińskich instytucjach pokrewnych. Materiały będą pomocne w dalszych
fazach przedsięwzięcia. Kontynuacja prac pionu poszukiwań na terenie Gruzji planowana
jest na wiosnę 2019 roku.

Obie strony podkreśliły wagę dotychczasowej współpracy i podziękowały za jej rezultaty.
Profesor Szwagrzyk dodał, że Instytut dołoży wszelkich starań, by pomóc stronie gruzińskiej
w zlokalizowaniu miejsc tajnych pochówków ofiar represji sowieckich. Zapewnił, że
przekazana dokumentacja zostanie niezwłocznie poddana analizie i zestawiona z
archiwaliami w dyspozycji IPN.

Na koniec spotkania Omar Tushurashvili zaprezentował film zrealizowany przez Archiwum
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obrazujący całokształt współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów pionu archiwalnego i pionu
poszukiwań od chwili podpisania umów między instytucjami: w zakresie archiwalnym  – w
2013 roku i w zakresie poszukiwań miejsc tajnych pochówków ofiar represji sowieckich
mających miejsce w XX wieku na terenie Gruzji – w 2018 roku.
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