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Otwarcie wystawy „Armia Krajowa” – Opole, 5
stycznia 2023
5 stycznia 2023 r. przy pl. Jana Pawła II otworzyliśmy wystawę
plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Armia Krajowa”.
Wśród przybyłych gości był m.in. prezydent Opola Arkadiusz
Wiśniewski, dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Kuświk
oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
(Okręg Opole) Krzysztof Marcinkiewicz. Nie zabrakło
najważniejszych gości, kombatantów, na czele z panią Heleną
Kamerską, uczestniczką powstania warszawskiego.
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Podczas ceremonii otwarcia głos zabrała dr Iwona Demczyszak p.o. naczelnika Delegatury
IPN w Opolu, która podkreśliła, że wystawa została stworzona z okazji 80-lecia powstania
Armii Krajowej.

Uroczyste otwarcie tej  wystawy miało miejsce w zeszłym
roku w Krakowie, a następnie odwiedziła kilkanaście miast w
Polsce.  Dzisiaj  jest  w  centrum  Opola  i  jest  do  państwa
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dyspozycji. Gorąco zachęcam do jej oglądania i jednocześnie
pragnę podziękować Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za udaną
współpracę. Dzięki niej głos historii jest słyszalny na ulicach
Opola – mówiła dr Iwona Demczyszak

Z kolei  prezydent Opola podziękował  kombatantom za ich walkę o wolną Polskę oraz
Instytutowi Pamięci Narodowej za aktywne działania edukacyjne i upowszechnianie wiedzy
historycznej,  czego  przykładem jest  właśnie  wystawa  o  Armii  Krajowej.  Podkreślił,  że
historia Polski jest trudna, ale teraz możemy mówić o niej otwarcie, dlatego tak ważna jest
rola tego typu wystaw.

Głos zabrał także Krzysztof Marcinkiewicz, który opowiedział o okolicznościach powstania
Światowego Związku Armii Krajowej, a dr Piotr Ruciński z Delegatury IPN w Opolu w imieniu
zespołu autorskiego opowiedział m.in. o kulisach jej powstania oraz postaci gen. Tadeusza
Komorowskiego.

Wystawa  przedstawia  genezę  powstania  Armii  Krajowej  na  tle  ówczesnej  sytuacji
politycznej Polski i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa
Podziemnego  oraz  ukazuje  portrety  dowódców  i  najwybitniejszych  oficerów  AK.  Wiele
miejsca poświęcono również Powstaniu Warszawskiemu i losom żołnierzy po rozwiązaniu
Armii Krajowej i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a potem Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”, które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców Opola do 27 stycznia 2023 r.


