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Kolejny Przystanek Historia IPN już działa - Brzeg,
23 listopada 2022
Przystanek Historia IPN w Brzegu w woj. opolskim oficjalnie
otwarty. Pierwszych zwiedzających, w tym młodzież z pobliskiej
szkoły podstawowej powitał prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Karol Nawrocki. Przystanek swoją siedzibę dzięki
uprzejmości Urzędu Miasta w Brzegu, znalazł na parterze
zabytkowego ratusza, gdzie do połowy stycznia prezentowana
będzie wystawa multimedialna „20-40-20”.

  

  

  

  

  

 

Przystanek Historia to miejsce przybliżające najnowszą historię Polski podczas
organizowanych tutaj konferencji, spotkań autorskich i tematycznych oraz wydarzeń
rocznicowych. Swoje pasje będą mogli rozwijać amatorzy historii, uczniowie, studenci,
naukowcy czy świadkowie minionych wydarzeń.

Przystanek Historia w Brzegu ma być również symbolicznym „pomnikiem” w miejsce
rozebranego w sierpniu 2022 r. tzw. pomnika zwycięstwa, upamiętniającego żołnierzy armii
sowieckiej, który od 1972 roku stał przy placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu. Rozbiórkę
pomnika przeprowadzono na wniosek burmistrza Brzegu przy wsparciu prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej w myśl ustawy 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania w
przestrzeni publicznej komunizmu lub innych ustrojów totalitarnych.

W uroczystej inauguracji nowego Przystanku Historia w brzeskim ratuszu wzięli udział m.in.
prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz burmistrz Brzegu Jerzy
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Wrębiak. Wśród pierwszych gości placówki znalazła się młodzież z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 8 w Brzegu. 

Podczas uroczystości wykład na temat opozycji demokratycznej w Brzegu w okresie PRL
wygłosił dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Kamil Dworaczek.

O towarzyszącej inauguracji placówki wystawie multimedialnej IPN „20-40-20” opowiedział
dyrektor Biura Przystanków Historia IPN Łukasz Witek. Ekspozycja, którą można
oglądać w budynku ratusza miejskiego do połowy stycznia przyszłego roku, powstała z
myślą o dwóch niezwykłych rocznicach obchodzonych w roku 2020: setnej rocznicy
polskiego zwycięstwa nad bolszewikami oraz osiemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej.

Rok 1920 jest dla Polaków symbolem wielkiego tryumfu, natomiast rok 1940 już zawsze
będzie kojarzony z katyńskimi dołami, czyli z ludobójstwem – jednym z najokrutniejszych w
historii ludzkości. Te dwie daty wiele łączy, przede wszystkim jednak spajają je losy
Polaków, którzy walczyli na frontach wojny polsko-bolszewickiej, a 20 lat później stali się
ofiarami okrutnej decyzji najwyższych władz ZSRS. Najważniejszą częścią wystawy jest
poruszający 30-minutowy film fabularny, którego scenariusz powstał na podstawie
życiorysów pięciu postaci. Ponadto, dzięki specjalnie stworzonej scenografii, można nie
tylko w wyobraźni przenieść się na chwilę do lasu katyńskiego. Multimedialna wystawa
„20-40-20” jest niezwykłą podróżą po najtrudniejszych momentach polskiej historii
widzianej przez pryzmat konkretnych postaci historycznych. 

Na dziedzińcu ratusza dostępna jest kolejna wystawa IPN – „TU rodziła się
Solidarność”. Ekspozycją tą Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował w 2020 roku
obchody 40. rocznicy powstania Solidarności. „TU rodziła się Solidarność” to cykl wystaw,
które składały się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących
powstawanie Solidarności w niemal każdym zakątku naszego kraju. Prezentowana na
dziedzińcu ratusza wystawa ma obok części ogólnopolskiej także panele dotyczące Brzegu,
gdzie latem 1980 r. solidarnie z Wybrzeżem zastrajkowały tutejsze zakłady pracy, m.in. 
Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych „Bewag”, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” i
Fabryka Silników Elektrycznych „Besel”. We wrześniu 1980 r. struktury „Solidarności”
działały w 28 zakładach na terenie Brzegu. Ostatecznie Międzyzakładowy Komitet
Założycielski Ziemi Brzeskiej liczył 23 członków reprezentujących 13 zakładów pracy.


