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78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wydarzenia edukacyjne – Gdańsk, 1 sierpnia 2022
„Powstańcy Warszawscy przelali krew za Polskę… Ty oddaj krew
potrzebującym” – to jedno z haseł akcji edukacyjnej Oddziału
IPN w Gdańsku, przygotowanej w związku z rocznicą
powstańczego zrywu okupowanej Warszawy.

W ramach akcji na Targu Węglowym w Gdańsku, w pobliżu jednego z najbardziej
uczęszczanych szlaków turystycznych, stanął namiot edukacyjny Instytutu Pamięci
Narodowej.

Dla naszych gości przygotowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne, w tym ulotki z
biogramami przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i okolicznościowe wpinki.
Odwiedzający nas mogli samodzielnie, bądź z naszą pomocą przygotować pamiątkę – torbę
z wymalowanym symbolem Polski Walczącej.

Przy naszym stoisku stanął także mobilny punkt poboru krwi – krwiobus RCKiK w Gdańsku.
Wszystkich odwiedzających zachęcaliśmy do oddania krwi w symbolicznym hołdzie dla
tych, którzy 78. lat temu przelewali ją za niepodległą Polskę w walce z niemieckim
okupantem.
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Uczestnicy akcji mogli także wziąć udział w grze miejskiej „Harcerska Poczta Polowa”.
Zadaniem jej uczestników było prawidłowe odczytanie szyfru i odnalezienie czterech
punktów terenowych. Dla tych, którzy prawidłowo rozwiązali zadanie, przygotowaliśmy
nagrody (w tym gry edukacyjne).

Stoisku IPN towarzyszyła miniwystawa umundurowania i uzbrojenia powstańczego,
przygotowana przez Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Czata 49”.

Wydarzenie zostało przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Oddziału
IPN w Gdańsku.
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Tego dnia Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w
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Gdańsku przygotowało również edukacyjny i patriotyczny spacer dla dzieci i młodzieży.

Spacer rozpoczął się prelekcją nt. Powstania Warszawskiego, uczestnicy otrzymają
pocztówki z biogramami weteranów i z mapką lokalizacji grobów na terenie cmentarza,
następnie odwiedzą groby powstańców warszawskich pochowanych na gdańskim
Cmentarzu Srebrzysko,  wpisanych do ewidencji grobów weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski prowadzonej przez IPN. Na grobach bohaterów zapalone zostaną
znicze pamięci.


