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Spotkanie z historią „Wydarzyło się w grudniu” –
Gdańsk, 16 grudnia 2018
Inicjatywa IPN Gdańsk poświęcona jest wydarzeniom Grudnia’70
oraz stanu wojennego.

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 16 grudnia w godzinach od 12:00 do 16:00
odbędzie się spotkanie z historią „Wydarzyło się w grudniu”.

Inicjatywa jest cykliczna i odbywa się już od prawie 10 lat. Podczas wydarzenia
zaplanowano wiele ciekawych atrakcji, m.in. wystawę zabytkowych pojazdów z okresu
stanu wojennego, dioramę historyczną ulicy stanu wojennego, prezentację prowadzoną
przez historyka IPN Gdańsk Arkadiusza Kazańskiego, wspólne śpiewanie piosenek
opozycyjnych ze Zbyszkiem Stefańskim, uczestnikiem strajków. Będzie można także
spróbować własnych sił w drukowaniu ulotek opozycyjnych pod okiem Roberta Kwiatka z
Federacji Młodzieży Walczącej. 

Pod koniec spotkania zaplanowane jest wspólne zapalenie zniczy pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców, a podczas całej imprezy będzie można wziąć udział w konkursie wiedzy
historycznej i wygrać cenne nagrody ufundowane przez koncern Energa oraz IPN Gdańsk.

PROGRAM:

12:00 – 16:00
1) statyczna diorama poświęcona wydarzeniom grudnia 1970 r. (wnętrze budynku),

2) statyczna diorama poświęcona wydarzeniom stanu wojennego (wnętrze budynku),
3) wystawa historycznych pojazdów z okresu stanu wojennego,

4) żywa diorama ulicy stanu wojennego ( koksowniki, punkt kontrolny na zewnątrz sali
BHP);

13:00 –14:00
5) oficjalne rozpoczęcie spotkania,

6) prezentacja historyczna prowadzona przez Biuro Edukacji Narodowej Oddziału IPN w
Gdańsku;

12:00 – 15:00
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6) pokaz drukowania ulotek Robert Kwiatek Federacja Młodzieży Walczącej;

14:30 – 15:00
7) śpiewanie na żywo pieśni opozycyjnych z czasów strajków w Stoczni Gdańskiej

poprowadzone
przez Zbyszka Stefańskiego – legendarny gdański stoczniowy bard lat 80;

15:00 – 15:30
8) wspólne zapalenie zniczy pod pomnikiem Poległych Stoczniowców – koło godziny 15:00;

15:30 – 16:00
9) losowanie nagród dla uczestników konkursu wiedzy historycznej na temat wydarzeń

Grudnia’70 oraz stanu wojennego na Wybrzeżu;

16:00
10) oficjalne zakończenie spotkania.

Przewidujemy wystawienie 4 pojazdów: Star WT, Nysa, Uaz, Fiat 125p.


