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13  stycznia  2019  roku,  na  zaproszenie  Związku  Karpatczyków  3  Dywizji  Strzelców
Karpackich w Londynie, przedstawiciele pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
Joanna Dardzińska (Wrocław) i Jacek Ryżko (Centrala) wzięli udział spotkaniu opłatkowym
zorganizowanym w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym.

Opłatek  Karpacki  ma  już  ponad  półwiekową  tradycję,  łączy  weteranów  wojennych,
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przedstawicieli ich rodzin, przyjaciół i sympatyków. We wspólnym kolędowaniu i składaniu
życzeń noworocznych uczestniczyli również przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji
polonijnych, a także zaprzyjaźniona Grupa Rekonstrukcji  Historycznych „First to Fight”.
Wiele ciepłych słów do uczestników spotkania skierowali korespondencyjnie m.in. minister
Jan Józef Kasprzyk (UdsKiOR), a także ks. infułat Stanisław Świerczyński (kapelan ZK 3DSK).
Tego typu spotkania integrują polską społeczność i mają istotne znaczenia dla zachowania
tożsamości narodowej przez Polaków, którzy z różnych przyczyn przebywają poza krajem,
pielęgnowaniu polskiej tradycji i historii.

Wizyta pracowników IPN jest początkiem współpracy ze Związkiem Karpatczyków 3 DSK,
reprezentowanym przez Pana Witolda Szmidta (prezes), Panią Kazimierę Janotę-Bzowską
(sekretarz)  i  Pana  Przemysława  Świderka  (wiceprezes).  Wiąże  się  ona  ze  wspólną
organizacją  obchodów rocznicowych walk  żołnierzy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech,
które  planowane są  na  21 lipca  br.  W ramach uroczystości  zostanie  zaprezentowana
przygotowana  przez  oddziałowe  Archiwum IPN  we  Wrocławiu  wystawa  pt.:  „Dzieje  2
Korpusu… inaczej!”,  przedstawiająca  karykatury  Mieczysława Kuczyńskiego  –  żołnierza
gen. Władysława Andersa, wieloletniego członka Związku i redaktora „Gońca Karpackiego”.

W  trakcie  pobytu  w  Anglii,  w  ramach  projektu  Archiwum  Pełne  Pamięci,  nawiązano
kontakty  z  rodzinami  byłych  weteranów  i  rozpoczęto  przejmowanie  dokumentacji  z
prywatnych kolekcji, upamiętniającej losy Polaków w trakcie II wojny światowej i życie na
emigracji.  Do  zasobu  archiwalnego  trafił  m.in.  album  fotografii  zgromadzonych  przez  śp.
płk. Franciszka Szutę – żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, uczestnika
walk pod Tobrukiem i we Włoszech 1944 r.

Joanna Dardzińska


