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Prezentacja wystawy elementarnej IPN „Zbrodnia
Katyńska 1940. Zagłada polskich elit” – Toruń, 13
kwietnia 2021
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 27 kwietnia
przed Urzędem Marszałkowskim.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

13-27 kwietnia przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu prezentowana będzie wystawa
elementarna IPN „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, przygotowana przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Uroczystego otwarcia 13 kwietnia dokonali przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech
Polak, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, dyrektor IPN Gdańsk
prof. Mirosław Golon, ks. prałat Józef Nowakowski oraz prezes Stowarzyszenia Rodzina
Katyńska w Toruniu Barbara Sękowska-Reinke.

– Wcześniej, przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
prezentowana była wystawa IPN poświęcona Żegocie. Ze
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względu na doskonałą lokalizację ekspozycja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Obecnie po zbrodniach
niemieckich, tematem są zbrodnie sowieckie. Dzisiejsza
prezentacja wystawy o Zbrodni Katyńskiej to kolejna lekcja
historii – podkreśla prof. Mirosław Golon.

Po prezentacji ekspozycji przewodniczący Kolegium IPN oraz dyrektor IPN Gdańsk, a także
przedstawiciele władz województwa oraz Stowarzyszenia Rodzina Katyńska złożyli kwiaty
przed Epitafium Katyńskim w kościele jezuitów w Toruniu upamiętniającym 90 ofiar
zbrodni, a następnie wraz z Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu Jackiem
Krzyżanowskim i Tadeuszem Chrzanowskim pod tablicą katyńską w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych.

Warto dodać, że poza Toruniem znajdują się również inne miejsca upamiętniające zbrodnię
katyńską np. w Grudziądzu – obelisk przed kościołem Niepokalanego Serca N.M.P., w
Chełmnie w kościele Garnizonowym – tablica ku czci 20 zamordowanych w Katyniu
oficerów, na kościele św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu – tablica dla uczczenia sześciu
ofiar. W Lipnie umieszczono w 2015 r. tablicę z 93 nazwiskami ofiar z Ziemi Dobrzyńskiej.
Miejsca pamięci są również w Kurkocinie i w Książkach.

Dziękujemy żołnierzom WOT za oczyszczenie nagrobków i upamiętnień ofiar Zbrodni
Katyńskiej.
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