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Wystawa prac Stanisława Kulona „Sybiracka
Droga Krzyżowa mojej rodziny – lata 1939–1946” –
Warszawa, 14 lutego 2019

  

  

  

  

  

 

14 lutego 2019 roku, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza
Kurtyki w Warszawie, odbyło się otwarcie wystawy „Sybiracka Droga Krzyżowa mojej
rodziny – lata 1939–1946 ” z udziałem Autora – prof. Stanisława Kulona. W trakcie
wernisażu zaprezentowany został film dokumentalny Ernesta Lorka o prof. Kulonie.
Wystawę otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wystawa ukazuje tragiczne losy Polaków wywiezionych w latach 1940–1941 do Związku
Radzieckiego i zmuszonych do osiedlenia się na „nieludzkiej ziemi”.

Prof. Stanisław Kulon, autor prezentowanych rzeźb, reliefów i obrazów na szkle, urodził się w
1930 r. na Kresach. 10 lutego 1940 r. Sowieci wywieźli go wraz z rodziną na Ural, gdzie z
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powodu mrozu, głodu i wyniszczającej pracy zmarli jego rodzice i młodsi bracia. Stanisławowi,
wraz z ocalałym rodzeństwem, udało się wrócić do Polski w 1946 r. Przez kolejne domy dziecka
trafił do Zakopanego, gdzie rozpoczął naukę w Liceum Technik Plastycznych pod kierunkiem
Antoniego Kenara. Po zdaniu matury studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. W latach 1958–1966 był asystentem w pracowni prof. Ludwiki Nitschowej, w latach
1988–2000 – profesorem Wydziału Rzeźby ASP.

Wystawa czynna od 12 lutego do 20 marca 2019.


