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O WYSTAWIE
Wystawa „Armia Andersa – Szlak Nadziei” otwarta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez
min. Annę Marię Anders - pod patronatem Pani Premier Beaty Szydło – zapoczątkowuje
patriotyczny cykl wystawienniczo-promocyjny poświęcony temu niezwykłemu wydarzeniu w
naszych narodowych dziejach jakim była epopeja tzw. Armii Andersa i późniejszej emigracji
żołnierskiej-niepodległościowej.
Na wystawie przedstawione zostały wydarzenia , które bezpośrednio poprzedziły układ Sikorski-Majski
wraz z szeregiem okoliczności i następstw jakie miały miejsce w burzliwym okresie 1939-1941 oraz
moment dojścia do układu, a także jej wielowymiarowe następstwa – zwłaszcza dla Polaków zesłanych
w głąb Rosji Sowieckiej. Przed 75. Laty umowa Sikorski-Majski była szeroko komentowana na całym
świecie, zwłaszcza w obozie państw zaangażowanych w toczącą się II wojnę światową w Europie. Dla
Polaków uwięzionych w łagrach Syberii i Kazachstanu oznaczało to ratunek od niechybnej śmierci i
nadzieję na dojście z bronią w ręku do Wolnej Polski.
W wystawę zaangażowały się wiodące instytucje naukowo-historyczne i archiwistyczne takie jak:
Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego, Instytut Polski
i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
i wiele innych.
Wystawa ma charakter dwujęzyczny (j. polski i j. angielski).

Foto: Układ Sikorski-Majski podpis i pieczęć gen. Władysława Sikorskiego

OPIS PLANSZ
Narracja historyczna jest prowadzona chronologicznie i podzielona została na trzy
kategorie:
1)
Wydarzenia pokazujące wydarzenia po 1939 r. które doprowadziły do sytuacji w której
możliwe i stało się utworzenia Armii Andersa w 1941 r. po zawarciu ukłądu Sikorski-Majski.
2)
Wydarzenia związane z podpisaniem układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1940 r.
otwierającym drogę do powstania Armii Andersa.
3)
Wydarzenia pokazujące następstwa zawarcia układu Sikorski-Majski i powstania Armii
Andersa.
PLAN WYSTAWY
(przykładowy)

Umieszczony obok
na szkicu
centralnie
u szczytu wystawy
kwadrat,
to miejsce
w którym można
wyeksponować
tekst układu
„Sikorski Majski”
lub umieścić ekran tv
z zapętlonym
materiałem filmowym
lub postawić
flagę polską, herb, etc.

UWAGA: w przesyłanych planszach w PDF (które stanowią jeden plik) zaznaczone na rysunku
plansze o nazwach Extra1 i Extra2 są w kolejności 12 i 13.
Plansza A1 to plansza tytułowa (pierwsza w pliku PDF), zaś plansza B5 to plansza ze stopką
redakcyjną (ostatnia w przesłanym pliku PDF).

OPIS TECHNICZNY
czyli jak otrzymać materiał do stworzenia wystawy:

1. Ustalić miejsce i czas trwania wystawy oraz formę w jakiej ma być prezentowana
(sposób wydruku plansz według własnych możliwości lokalowych i finansowych).
Powyższe informacje to warunek niezbędny ze względów formalnych.
2. Napisać na adres: wystawa@anders.org.pl pisma o treści:
Proszę o przesłanie na adres (e-mail) wystawy „Armia Andersa - Szlak Nadziei”,
która będzie wystawiana w:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres, tel. kontaktowy i e-mail)
w formie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę podać formę wydruku plansz)
Osoba odpowiedzialna za wystawę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)
3. Odebrać e-mailowo informację o potwierdzeniu zgłoszenia wraz z materiałami
towarzyszącymi i dodatkowymi pomocnymi w organizacji wystawy.
4. Odebrać e-mailowo przy pomocy aplikacji „WeTransfer” (bardzo prosta i intuicyjna w
obsłudze) https://www.wetransfer.com/# materiału wystawowego w wersji PDF
gotowej do druku.
5. Otrzymany „WeTransfer’em” materiał wydrukować (standardowy format to: 70x100
cm) w dowolnej dostępnej formie ekspozycyjnej (backlight, lightboxy, plansze
wystawiennicze w profilach aluminiowych, płyty Dibond lub równoważne, etc).

6. Umieścić wystawę w miejscu ekspozycyjnym i wykonać zdjęcia (3-5 szt.) z prośbą od
organizatorów o przesłanie zdjęć na adres: wystawa@anders.org.pl (mile widziane
zdjęcia z otwarcia wystawy).
W sprawach niecierpiących zwłoki, udzielanie dodatkowych informacji, etc. prosimy o
kontakt z Biurem Minister Anny Marii Anders: 22 694-75-45.

Partnerzy merytoryczni:
 Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
 Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie,
 Instytut i Muzeum Władysława Sikorskiego w Londynie,
 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
Partnerzy wspierający:
 Ambasada RP w Wielkiej Brytanii (film „RepublicInExile - part 1 – War”)
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (materiał ikonograficzny)
 Narodowe Archiwum Cyfrowe (zdjęcia - licencje),
 Telewizja Polska S.A. (opcjonalnie: film – licencja);
 Wydawnictwo Bellona (zdjęcia - licencje),
 Wydawnictwo Rosikon (zdjęcia - licencje),
Partnerzy kooperujący:
 Biuro Senatorskie Anny Marii Anders
 Biblioteka Polska POSK w Londynie
 Polska Fundacja Kulturalna w Wielkiej Brytanii
 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
 „Wspólnota Andersa”
Partner dodatkowy:
 Poczta Polska, która na dzień otwarcia wystawy podjęła decyzję o emisji w dniu 21 lipca
br. znaczka o tym samym tytule co wystawa „Armia Andersa – Szlak Nadziei”.

UKŁAD SIKORSKI-MAJSKI

