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abp. Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego zakłada m.in
współpracę na polu wydawniczym i edukacyjnym
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Dr Jarosław Szarek, Prezes IPN ocenił, że podpisanie listu intencyjnego z archidiecezją to
sformalizowanie współpracy, która w praktyce trwa nie tylko we Wrocławiu, ale w całej
Polsce.

– Od samego początku istnienia Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z Kościołem, bo
zajmujemy się historią XX wieku. Historii Polski nie można zrozumieć bez Kościoła. Miliony
Polaków, którzy przybyli na Dolny Śląsk ze Wschodu mogły zakorzenić się na tych ziemiach
dzięki parafiom, dzięki pracy księży katolickich. Kościół wspierał opór przeciwko
komunizmowi również w stanie wojennym – powiedział dr Szarek.

TREŚĆ LISTU:

Kościół Katolicki w Polsce od wieków stoi na straży tożsamości narodowej, przechowując
przez stulecia ideę polskości i broniąc jej nawet za cenę najwyższej ofiary, jaką jest
oddanie życia. Fakt ten jest wart podkreślenia przy okazji znamiennej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Kształtując poczucie historycznej wspólnoty, Kościół
niezmiennie strzeże ludzkiej godności oraz polskiej wolności, z którą nierozerwalnie
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związana jest państwowa suwerenność.

Instytut Pamięci Narodowej od momentu swojego powstania prowadzi działalność naukową
oraz edukacyjną w zakresie najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych
oraz popularyzacji wiedzy historycznej jako elementu wychowania patriotycznego i
umacniania tożsamości narodowej polskich obywateli. Osnową wszelkiej działalności
Instytutu Pamięci Narodowej jest dążenie do prawdy historycznej jako fundamentu rozwoju
polskiego społeczeństwa na wszystkich płaszczyznach ludzkiej egzystencji w odniesieniu
do obecnego pokolenia oraz do pokoleń przyszłych.

Mając na względzie fakt posiadania wspólnych priorytetów w odniesieniu do prawy
historycznej, budowanych na uniwersalnych wartościach, zakorzenionych w
chrześcijańskiej kulturze, wyrażamy intencję nawiązania współpracy pomiędzy
Archidiecezją Wrocławską jako partykularną jednostką Kościoła katolickiego w  Polsce a
Instytutem Pamięci Narodowej w następującym zakresie:

Instytut Pamięci Narodowej wyraża wolę zgodnego z prawdą historyczną  promowania 
wiedzy o roli społecznej Kościoła katolickiego w tworzeniu państwowości i kultury naszego
kraju, postaw patriotycznych i martyrologii narodu oraz duchowieństwa, uwzględniając w
sposób szczególny działalność Kościoła i jego przedstawicieli na terenie Dolnego Śląska
przez odnoszące się do wspomnianej tematyki wydawnictwa książkowe, organizowane
konferencje, wystawy i inne formy przekazu, uwzględnione w statucie Instytutu
przedsięwzięcia.

Archidiecezja Wrocławska dołoży natomiast wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom
Wrocławia i Dolnego Śląska, a także odwiedzającym Wrocław turystom, dostęp do
zgodnych z intencją niniejszego Listu publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, poprzez
stworzenie warunków do ich dystrybucji w podległej sobie Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej oraz współorganizowaniu przedsięwzięć, o których mowa w niniejszym
liście intencyjnym.

Mamy nadzieję i głębokie przekonanie, że wola współpracy wyrażona przez Arcybiskupa
Metropolitę Wrocławskiego i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zaowocuje wyższą
świadomością historii Ziem Zachodnich i  integrującej roli Kościoła społeczności Dolnego
Śląska, umacniając tym samym jej narodową tożsamość i dalsze dążenie do poznawania
prawdy historycznej.  


