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Noc Muzeów w Oddziale IPN w Gdańsku – 19 maja
2018
Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Oddziale IPN w Gdańsku
odbyła się pod hasłem: „Przystanek – Niepodległość!”
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19 maja 2018 roku Oddział IPN w Gdańsku uczestniczył w kolejnej edycji Nocy Muzeów. Dla
naszych gości przygotowaliśmy:

rocznicowy spacer historyczny „Śladami Maja '88 w Gdańsku”. O przebiegu
obywatelskiego protestu sprzed trzydziestu lat oraz reakcji władz
komunistycznych opowiedali animatorzy kultury Piotr Wyszomirski (Fundacja
Pomysłodalnia) i Jarosław Żurawiński (Morska Fundacja Historyczna) oraz
historyk Arkadiusz Kazański (IPN Gdańsk). W spacerze wzięli udział
również uczestnicy i świadkowie tamtych wydarzeń: działacze podziemnych
struktur "Solidarności", Federacji Młodzieży Walczącej i Niezależnego
Zrzeszenia Studentów,

„Polacy nie zapomnieli tej daty…” – spotkanie i rozmowę z zaproszonym
gościem Tadeuszem Szczudłowskim, działaczem opozycyjnym, organizatorem i
uczestnikiem niezależnych obchodów Świąt 3 Maja i 11 Listopada w Gdańsku.
Spotkanie odbyło się na Sali Edukacyjno-Konferencyjnej im. gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila”, a poprowadzili je Arkadiusz Kazański i Robert Chrzanowski
(pracownik Archiwum IPN w Gdańsku),

„Zakazane święta” – pokaz prezentacji multimedialnej,

„Noc pośród teczek” – zwiedzanie magazynów archiwalnych IPN w Gdańsku,

„Z archiwum IPN” – prezentację wybranych zbiorów archiwalnych Oddziału
Gdańskiego IPN,

„Co kryją Archiwa IPN ?” – prezentację cyfrowych zasobów ewidencyjnych
Instytutu (cyfrowe archiwum, inwentarz archiwalny, katalogi biura lustracyjnego
itp.),

„Symbole Niepodległej” – możliwość samodzielnego wykonywania nadruków o
tematyce niepodległościowej na koszulkach i torbach bawełnianych,

„Gry historyczne” – prezentację edukacyjnych gier planszowych IPN
(m.in. Awans. Zostań Marszałkiem Polski, 303. Bitwa o Anglię, Miś
Wojtek, Kolejka).

W  ręce  uczestników  wydarzenia  przekazaliśmy  bezpłatne  książki  i  broszury
edukacyjne.  Naszą  placówkę  odwiedziło  tego  dnia  kilkadziesiąt  osób.  Wszystkim
uczestnikom  wydarzenia  serdecznie  dziękujemy  za  przybycie.


