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„Wygnańcy”
Wystawa opowiada o deportacjach i przesiedleniach milionów obywateli
polskich dokonanych w trakcie II wojny światowej przez obu okupantów –
niemieckiego  i  sowieckiego.  Przypomina  także  o  przymusowych
migracjach  ludności  po  zakończeniu  wojny,  które  były  jej  skutkiem.

Premiera  wystawy  miała  miejsce  w  2008  r.  w  Parlamencie  Europejskim  w  Brukseli.  Później
pokazywano ją także we Francji i w Niemczech.

Wystawa przygotowana została przez zespół w składzie:

koncepcja całości: dr Kazimierz Wóycicki
teksty: dr Tomasz Chinciński, dr Sławomir Kalbarczyk, dr Łukasz Kamiński, dr Jan Wróbel
opracowanie: Agnieszka Rudzińska
ikonografia: Paweł Rokicki
mapy: Marcin Koc, Paweł Rokicki
prezentacja multimedialna: Andrzej K. Kunert i Studio Historia
relacje świadków historii: Marcin Jabłoński, Anna Pietraszek, Leszek Rysak
redakcja: Anna Piekarska
tłumaczenie: Lidex, Joanna Rohozińska
koncepcja plastyczna: Krzysztof Burnatowicz, Wojciech Burnatowicz, Dorota Kanałek
współpraca: dr Krzysztof Persak
konsultacja naukowa: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

informacje techniczne:

Wystawa jest dostępna w dwóch wersjach:
– plenerowej w języku polskim, 34 dwustronne plansze wystawowe w formacie 125x90 cm, z płyty
PCV
– wystawa do wnętrz w językach angielskim i niemieckim, kilkadziesiąt plansz o wysokości 2,7 m.,
które  połączone  tworzą  zamkniętą  przestrzeń.  Wewnątrz  znajduje  się  12  trójkątnych  słupów,
zbudowanych z plansz o wysokości 1,5 m. Na planszach umieszczono tekst ilustrowany zdjęciami,
dokumentami i mapami. Istotnym elementami ekspozycji są relacje świadków historii wyświetlane na
trzech  monitorach  oraz  prezentacja  multimedialna  opowiadająca  o  polskiej  pamięci  II  wojny
światowej,  dostępna  w  dwóch  kioskach  multimedialnych  umieszczonych  w  centralnej  części
wystawy. Minimalna wymagana przestrzeń umożliwiająca ustawienie ekspozycji to około 150 m2.
Spakowana wystawa zajmuje około 20 m3

 

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej w
Warszawie:
Sergiusz Kazimierczuk 22 581 86 74 / sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl
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