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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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Po raz drugi w tym roku, 25 stycznia 2019 roku w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej
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odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Defense Prisoner of War/Missing in Action
Accounting Agency (DPAA), która jest jedną z agencji rządowych Departamentu Obrony
USA. Jej misją jest poszukiwanie zaginionych żołnierzy z list jeńców wojennych (POW) lub
zaginionych w walce (MIA) podczas wojen i konfliktów zbrojnych.

Profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN spotkał się z generałem Kellym K.
McKeague’em w celu omówienia dalszej współpracy pomiędzy dwiema instytucjami. W
rozmowach uczestniczyli także ze strony amerykańskiej Brian Pearl, Col Smith, David
Kuehn i Russell Grimley, ze strony polskiej zaś dyrektor Biura Prawnego Joanna Zowczak-
Krajewska, naczelnik Wydziału Dokumentacji i Analiz w Biurze Poszukiwań Andrzej Cisek,
naczelnik Wydziału Identyfikacji w Biurze Poszukiwań Monika Mużacz-Kowal, kierownik
Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych Agnieszka Jędrzak oraz
główny specjalista  Samodzielnej Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych
Katarzyna Ratajczak-Sowa.

W czasie spotkania goście wysłuchali wykładu prof. Krzysztofa Szwagrzyka „Polska szuka
bohaterów”. Po prezentacji wyrazili uznanie dla prac, jakie Instytut prowadzi, aby
upamiętniać i odnajdywać ciała zamordowanych żołnierzy, ofiar terroru komunistycznego.
Zarówno prof. Szwagrzyk jak i gen. Kelly K. McKeague zauważyli podobieństwa w pracy IPN
i DPAA, a są to wspólne wartości, takie jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku,
profesjonalizm oraz łączność z rodzinami, które szukają miejsc, gdzie zginęli ich najbliżsi.
Goście amerykańscy podkreślili, że charakter pracy obu instytucji jest bardzo podobny.
Zaznaczyli również, iż w pracach obu jednostek liczą się pasja, zaangażowanie
pracowników i interdyscyplinarne podejście do wykonywanych zadań. Obie strony wyraziły
chęć współpracy, licząc na  wzajemne wsparcie. Planowane jest wspólne poszukiwanie
zaginionych w Polsce ciał żołnierzy amerykańskich.

Pod koniec spotkania prof. Szwagrzyk i gen. McKeague wymienili się symbolicznymi
znakami pamięci związanymi z kluczowymi momentami w historiach obu narodów.

Delegacja amerykańska odwiedziła także Archiwum IPN, gdzie zapoznała się z zasobem
archiwalnym Instytutu i specyfiką pracy archiwistów.


