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Wystawa „20 – 40 – 20” na „Przystanku Historia”
IPN w Kielcach

  

  

 

12 maja 2022 r. , w 82. rocznicę ostatnich transportów śmierci oficerów polskich
z Kozielska do Katynia i ze Starobielska do Charkowa (12 maja 1940 r.) na
„Przystanku Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawskiej 5) otwarta została
wystawa „20 – 40 – 20”.

Ekspozycja powstała z myślą o dwóch niezwykłych rocznicach, które obchodziliśmy w roku
2020: setnej rocznicy polskiego zwycięstwa nad bolszewikami oraz osiemdziesiątej
rocznicy zbrodni katyńskiej. Wystawę można oglądać do 17 czerwca.

Wiosną 1940 r. sowiecka policja polityczna NKWD, wykonując uchwałę Biura Politycznego
KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej,
jeńców oraz cywilów. – Dostali się do niewoli bez żadnych podstaw. Znaleźli się tam,
ponieważ byli Polakami i byli elitą, a także zasłużyli się w wojnie polsko-bolszewickiej w
1920 roku – powiedziała podczas otwarcia wystawy dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik
Delegatury IPN w Kielcach.

Ekspozycja przeznaczona jest dla młodych odbiorców, korzystających z nowoczesnych
technologii. Najważniejsza część wystawy to poruszający 30-minutowy film fabularny,
którego scenariusz powstał na podstawie życiorysów pięciu postaci. Ukazuje on losy: Jana i
Stanisława Ozimków – ojca i syna, por. Juliana Grunera, ppłk. dypl. Wilhelma
Kasprzykiewicza oraz ks. Józefa Skorela. Ponadto, dzięki specjalnie stworzonej scenografii,
można przenieść się na chwilę do lasu katyńskiego.

Odbiorców indywidualnych zapraszamy od wtorku do piątku o godz. 16. Wystawę
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mogą także zwiedzać grupy zorganizowane (do 25 osób) po wcześniejszej
rezerwacji pod nr. tel. 696 826 381. Zapoznanie się ze wszystkimi materiałami
ekspozycji multimedialnej zajmuje około godziny. Ekspozycja nie jest rekomendowana dla
uczniów z Ukrainy.

Terminy dla grup szkolnych:

maj: 17 (godz. 9); 18 (godz. 12); 20 (godz. 9 oraz 12), 24 (godz. 9), 27 (godz. 12),
31 (godz. 9)

w czerwcu zapraszamy w dowolnie wybranych terminach


