SPOTKANIE Z PROF. KRZYSZTOFEM SZWAGRZYKIEM

W dniu 11 września 2015r. gościliśmy w szkole Pana Profesora Krzysztofa
Szwagrzyka, który jest m.in.:
 naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
we Wrocławiu,
 pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego.

Spośród wielu wyróżnień i nagród, którymi uhonorowany został Pan Profesor, pani
Dyrektor wymieniła:
 Złoty Krzyż Zasługi,
 wyróżnienie dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi
w ostatnim 20 – leciu przyznane przez Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza,
 „Nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego”,
 „Nagrodę Człowieka Wolności” przyznaną przez tygodnik „W Sieci”,
 Tytuł „Człowieka Roku” przyznany przez tygodnik „Gazeta Polska”.
Prezentując uczniom klas 2 i 3 osobę gościa, pani Dyrektor zwróciła uwagę, że

dzięki pracom Pana Profesora i jego zespołu polscy patrioci bohaterowie
antykomunistycznego podziemia pomordowani przez stalinowskich oprawców odzyskali
prawo do godnego pochówku.
Śledząc prace Pana Profesora i jego zespołu widać ogromne zaangażowanie,
ofiarność, poświęcenie, determinację i pracowitość, które zmierzają do przywrócenia
pamięci
o Żołnierzach Niezłomnych. Żołnierzach, których młode pokolenie Polaków uznało za
swoich bohaterów.
Pan Profesor zaczął wykład od wyjaśnienia, dlaczego w miejsce dotychczas
używanego określenia Żołnierze Wyklęci proponuje przyjęcie nazwy Żołnierze Niezłomni.
W dalszej części swojego wystąpienia mówił o pracy zespołu, którym kieruje, ilustrując
swoje słowa zdjęciami dokumentalnymi. Prezentację działań zespołu rozpoczął od kwatery
Łączka, wyjaśniając to pojęcie i tłumacząc, na czym obecnie polegają trudności w dalszych
pracach w tym miejscu. Ogromne zainteresowanie wśród uczniów wywołał informacją na
temat poszukiwań grobu 17-letniej dziewczyny - Danuty Siedzikówny – pseudonim „Inka”.
Przypomniał również dramatyczne okoliczności jej śmierci.
Mówiąc o tych strasznych czasach i pragnąc, by słuchająca go młodzież zrozumiała czym
różni się powojenna historia Polski od historii świata zachodniego zwrócił uwagę, że kiedy
lata 50-te na zachodzie były czasem radości z zakończenia wojny, narodzin rock and roll'a,
kolorowej, barwnej mody, nowych modeli luksusowych samochodów, w naszym kraju
komuniści ciągle toczyli walkę o utrwalenie swojej władzy.
Na zakończenie, uzasadniając sens swojej pracy, użył bardzo wymownego przykładu
postawy narodu amerykańskiego wobec bohaterów swojej armii. Mówił, że po dzień
dzisiejszy czci się ich pamięć, a szczątków żołnierzy, którzy zginęli w wojnach na całym
świecie, poszukuje się do skutku po to, by sprowadzić je do ojczyzny, gdyż to właśnie za
ojczyznę zginęli.
Wykładu prof. Krzysztofa Szwagrzyka uczniowie wysłuchali w ogromnym skupieniu
i z widocznym zainteresowaniem. Również pracownicy szkoły pozostali pod ogromnym
wrażeniem słów i prezentacji Pana Profesora.
Dziękując uczniom za spotkanie, Pan Profesor życzył im, by swoją przyszłą pracę
mogli wykonywać z równie wielką pasją, jak robi to on.
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