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„Przed godziną »W«” – rodzinne spotkanie z
historią w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL – Warszawa, 30–31
lipca 2022
W sobotę i niedzielę (30–31 lipca) w Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37
odbyło się pierwsze rodzinne spotkanie z historią „Przed
Godziną W”. Był to czas kontaktów z żywą historią, skierowany
szczególnie do dzieci i młodzieży. Naszą najnowszą historię
przybliżyli pracownicy Biur Edukacji Narodowej IPN z oddziałów
z całej Polski oraz pracownicy Archiwum. W programie znalazły
się gry, koncerty, warsztaty, prezentacje wystaw, zwiedzanie
Muzeum. Chętni mogli zaopatrzyć się w publikacje Instytutu.
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W sobotni poranek na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
któremu patronuje Instytut Pamięci Narodowej, odbył się briefing z udziałem zastępcy
prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy, dyrektora Muzeum dr. hab. Filipa Musiała oraz
dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Adama Hlebowicza. Przedstawili oni ideę spotkania
z historią, podkreślając, że jest to pierwsze spotkanie z tak szeroką ofertą IPN dla
uczestników. Odniesli się też do historii szczególnego miejsca, jakim jest byłe więzienie na
Rakowieckiej.

– Historia tworzy naszą tożsamość. (…) Jesteśmy narodem o długiej historii, który w
dziejach miał bardzo wiele trudnych, ale i bohaterskich przeżyć. Szczególnie wybrzmiewa
to (...) w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To tu cierpiało dla
Ojczyzny tak wielu Polaków, wielu z nich zostało tu zamordowanych. Ale byli i tacy, którzy
wyszli stąd niezłamani, aby świadczyć o tym, że można być bohaterem – mówił podczas
inauguracji wydarzenia wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.

– To tu w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Niemcy wymordowali kilkuset
więźniów, ale także tu, już po wojnie, zginęło 23 Powstańców Warszawskich,
zamordowanych przez komunistów – przypomniał dyrektor Muzeum dr hab. Filip Musiał. Jak
podkreślił, Rakowiecka 37 to adres szczególny, narodowe miejsce pamięci – do niedawna
więzienie, dziś instytucja kultury. – Pamięć o męczeństwie bohaterów polskiej
niepodległości oraz popularyzację historii można w sposób zgodny realizować właśnie tu –
dodał.

Dla uczestników spotkania z historią IPN przygotował bogatą ofertą edukacyjną i
wydawniczą. – Wszystko to, co w dziedzinie edukacji mamy do zaoferowania, chcemy tutaj
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na tych więziennych uliczkach pokazać – mówił Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji
Narodowej IPN.

Transmisja rozpoczęcia spotkania rodzinnego „Przed godziną »W«” – 30 lipca
2022, godz. 10.00

W ostatni weekend lipca w Muzeum na Rakowieckiej można było dotknąć historii.
Uczestnicy przenosili się do czasów II wojny światowej bądź PRL, biorąc udział w grach,
warsztatach i konkursach prowadzonych przez doświadczonych pracowników
IPN. Planszówki, gry wieloformatowe, łamigłówki, koło fortuny, puzzle, kolorowanki,
poznawanie symboli naszej historii, warsztaty tworzenia ryngrafów, warsztaty tworzenia
strojów historycznych „Wycinanki ubieranki” czy nauka techniki sitodruku. Dzięki
warsztatom „Śledztwo katyńskie”, kursowi szyfrowania, można było dowiedzieć się, czym
były więzienne grypsy.

Mieliśmy okazję zapoznać się z wystawą „Giganci nauki”, a dzięki udziałowi w quizach i
warsztatach poznaliśmy wkład polskich naukowców w rozwój cywilizacji. Można było wziąć
udział w prezentacji awatara postaci historycznej.

Poznaliśmy „Wojenną odyseję Antka Srebrnego”, historię Solidarności Walczącej,
dowiedzieliśmy się, czym był Poznański Czerwiec 1956, zagraliśmy w gry o Powstaniu
Wielkopolskim. W sobotę poznawaliśmy także powstańczą specyfikę w „Grze Powstańczej”,
przygotowanej przez Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.

Pracownicy Archiwum IPN przedstawili projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, przybliżyli pracę
Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej IPN i opowiedzieli, jak możemy poznać
losy naszych bliskich represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związek Sowiecki w latach
1939–1956.

W czasie rodzinnego spotkania z historią można było obejrzeć wystawy: „Obława
Augustowska” oraz „Symbole naszej historii”.

Chętni próbowa;o swoich sił na strzelnicy w punkcie rekonstrukcyjnym „Powstanie
Warszawskie ‘44”, utworzonym przez Projekt Historyczny „Konspiracja”.  Dostępne były
również warsztaty muzyczne: śpiewanie pieśni patriotycznych i powstańczych
„Patriotyczne nutki”.

W sobotę o godz. 18.00 odwiedzający spotkanie z historią mogli
wysłuchać koncertu „Pośród kul, huku dział. Piosenki szturmowe Powstania
Warszawskiego” w wykonaniu Teatru Muzycznego „Od Czapy”.

Transmisja koncertu na kanale Rakowiecka 37 na YouTube

 



W niedzielę żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przybliżyli nam
swoją żołnierską służbę, zaprezentowali nowoczesną broń i wojskowe pojazdy. Tego dnia
uczyliśmy się także patriotycznych piosenek.

Przez dwa dni wszyscy chętni: dorośli i dzieci mieli wyjątkową okazję do bezpłatnego
zwiedzania Muzeum z przewodnikiem oraz prezentacji pamiątek powstańczych. 

W ramach projektu „Podaruj Pamiątkę”, wszyscy chętni mogli przekazać do Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL pamiątki związane z antykomunistycznym
oporem Polaków i walką o niepodległość w latach 1944–1989.

W sobotę i niedzielę, przez cały czas trwania rodzinnego spotkania z historią, można było
zakupić publikacje Instytutu Pamięci Narodowej na stoisku Wydawnictwa IPN.
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Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej
im. rtm. Witolda Pileckiego.
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► Szczegółowy program na stronie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL
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https://www.muzeumrakowiecka37.pl/nadchodzacewydarzenia-1/rodzinne-spotkanie-z-histori%C4%85-%22przed-godzin%C4%85-w%22
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