We wrześniu 2019 roku Instytut Pileckiego rozpoczyna działalność
w Berlinie, by rozwijać współpracę zagraniczną i poszerzać pole
badań i refleksji nad doświadczeniem XX wieku oraz znaczeniem
w najnowszych dziejach wartości europejskich: demokracji i wolności.
Misją Instytutu jest pogłębianie wiedzy na temat XX-wiecznej
historii Polski, a także ukazanie przemian społecznych, historycznych
i kulturowych w XX-wiecznej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem
procesów zachodzących w naszym regionie oraz norm i wartości
związanych z doświadczeniami XX wieku. W celu realizacji tych założeń
prowadzone są programy stypendialne i badawcze budujące długofalową
współpracę z niemieckimi instytucjami kultury i światem akademickim,
jak również działania z pogranicza historii, sztuki i kultury. Wystawa
„Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz” to wydarzenie
inaugurujące obecność Instytutu Pileckiego w Berlinie.
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Instytut Pileckiego w Berlinie
Pariser Platz 4a, 10117 Berlin
pileckiinstitut.de
Partnerem wystawy jest
Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau

Partnerem ceremonii otwarcia
jest PKP Intercity

Współpraca

WYSTAWA
17.09.2019—31.03.2020
INSTYTUT PILECKIEGO
PARISER PLATZ 4A · 10117 BERLIN

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej Instytut Pileckiego przygotował opartą na
wynikach najnowszych badań wystawę, która ukazuje
dobrowolną misję Witolda Pileckiego w Auschwitz. Pilecki
udał się tam, by dokumentować zbrodnie III Rzeszy
i informować świat o ich charakterze i skali. Przez ponad dwa
i pół roku budował w Auschwitz ruch oporu i przygotowywał
zbrojne powstanie, wreszcie uciekł z obozu, aby osobiście
zabiegać u przywódców polskiego państwa podziemnego
o zniszczenie tego miejsca. W 1944 roku walczył
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został zamordowany
przez władze komunistyczne. Historia jego zmagań
z dwoma totalitaryzmami XX wieku stała się pretekstem
do zadania uniwersalnych pytań — o istotę zła i zdolność
do przeciwstawienia się mu, o pamięć i jej wymazywanie.

Z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej zapraszamy na inaugurujące
działalność Instytutu Pileckiego w Berlinie uroczyste otwarcie wystawy:

OCHOTNIK

WITOLD PILECKI I JEGO MISJA W AUSCHWITZ

które odbędzie się w Berlinie
w budynku AXICA Kongress- und Tagungszentrum przy Pariser Platz 3
16 września 2019 roku o godz. 19.00.
Wejście: 18.15—18.45
Po gali otwarcia od godz. 20.30 będzie możliwość obejrzenia wystawy
w siedzibie Instytutu Pileckiego przy Pariser Platz 4a.

Organizator: Instytut Pileckiego
Kuratorzy: Jack Fairweather, Hanna Radziejowska
Konsultanci: dr hab. Jochen Böhler, dr Piotr Setkiewicz
Projekt wystawy: Kłaput Project
Partner wystawy: Muzeum Auschwitz-Birkenau
Miejsce: Instytut Pileckiego w Berlinie, Pariser Platz 4a
Czas trwania wystawy: 17 września 2019 roku — 31 marca 2020 roku

Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Wojciech Kozłowski, Dyrektor Instytutu Pileckiego
Hanna Radziejowska, Kierownik Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie

R.S.V.P. do dnia 10 września 2019 roku na adres berlin@pileckiinstitut.de
lub pod numerem telefonu +48 22 1822400

