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Wystawy IPN w Parlamencie Wiktoriańskim w
Melbourne – 8 maja 2018

W dniach 8–10 maja 2018 w Parlamencie australijskiego stanu Wiktoria w Melbourne
będzie prezentowana wystawa „Report »X«”, poświęcona Witoldowi Pileckiemu, Powstaniu
Warszawskiemu z wątkiem udziału żołnierzy australijskich  biorących udział w Powstaniu
Warszawskim. Wydarzenie pod honorowym patronatem Ambasadora Michała
Kołodziejskiego organizują – ze wparciem IPN – Federacja  Polskich Organizacji w Wiktorii,
Zarząd Komitetu Pilecki Project, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze, Koło
Byłych Żołnierzy AK. Prezentowana ekspozycja jest pomysłem i dziełem Zarządu Komitetu
Pilecki Projekt w Melbourne, który wraz z Kołem Byłych Żołnierzy Armii Krajowej
 opracowali  projekt wystawy, książki, plakaty, biuletyny. Potrafili zjednoczyć wiele
instytucji, organizacji, osoby, które bezinteresownie pomagały, aby projekt zaistniał między
innymi w Jewish Holocaust Center, Monash Uniwersity, Instytut  Yad Vashem w Jerozolimie,
Muzeum Auschwitz, Muzeum Polin, „Atrium” Federation Square, Kadimah Narodowa
Biblioteka Żydowska w Melbourne, Narodowa Biblioteka w Canberze  i w innych miejscach.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wystawy, która będzie prezentowana w
Stanowym Parlamencie Wiktoriańskim w Melbourne, w prestiżowym Queen’s Hall.
Wystawie poświęconej Rotmistrzowi, stworzonej na podstawie materiałów z zasobu
archiwalnego IPN, będą towarzyszyć dwie tematyczne ekspozycje IPN dotyczące Rady
Pomocy Żydom „Żegota” i rodziny Ulmów z Markowej.

W związku z wydarzeniem IPN wysyła do Australii 1700 egzemplarzy katalogów do wystaw
tematycznych.

Organizacja wystawy w tak dostojnym i znamienitym miejscu jak Parlament Stanowy
pozwoli na jej popularyzację nie tylko wśród przedstawicieli Polonii, ale również
parlamentarzystów. Przede wszystkim zaś będą ją mogli obejrzeć uczniowie placówek
edukacyjnych – młodzi ludzie, dla których istotnym aspektem tożsamościowym jest wiedza
o korzeniach oraz znajomość historii własnego narodu.

W obecnej sytuacji międzynarodowej w kontekście stosunków polsko-żydowskich
priorytetem pozostaje krzewienie wiedzy na temat wspólnej historii obu narodów i dążenie
do dialogu. Propagowanie w kraju i za granicą historii o tragicznym, bolesnym wymiarze
wojny, a jednocześnie bohaterstwie Polaków ratujących swych żydowskich współobywateli i
niezłomnym stanowisku Rządu Polskiego, przeciwstawiającego się zagładzie narodu
żydowskiego, wpisują się w misję Instytutu.
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