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IPN zaprasza na „Lato z historią”: „Laboratorium
archiwalne”, warsztaty, gry planszowe IPN i goście
specjalni - Wrocław, 5-7 sierpnia 2016
Najbliższy weekend podczas „Lata z historią” to program pełen atrakcji. Najmłodsi będą mogli
wziąć udział w warsztatach, pograć w planszówki, a starsi – poznać sekrety pracy w archiwum.
A wszystko to pod okiem naszych gości specjalnych – Karola Madaja, autora
najpopularniejszych planszówek IPN, Dariusza Paczkowskiego – streetartowca, znanego m.in. z
tworzenia murali z Ireną Sendlerową i Markiem Edelmanem oraz Pawła Wojciechowicza –
rysownika komiksów.
Jednym z tematów przewodnich najbliższego weekendu będzie projekt „Laboratorium
archiwalne 1.0”. To okazja by poznać tajniki pracy archiwisty, zobaczyć rzadko udostępnianą
dokumentacją oraz uczestniczyć w dyskusjach o formach wykorzystania materiałów
wytworzonych przez służby specjalne.
Ale IPN to nie tylko archiwa. Zapraszamy na spotkanie z Karolem Madajem – twórcą
najpopularniejszych gier planszowych Instytutu, m.in. Kolejki, Pamięć.pl, 303, ZnajZnak, 111.
Przez trzy dni otwarta będzie strefa gier, gdzie będzie można zmierzyć się na planszy pod
okiem samego autora. W sobotę i niedzielę odbędą się również spotkania z Karolem Madajem,
podczas których dowiemy się „Jak tworzyć gry planszowe”.
Proponujemy także udział w warsztatach:
- streetartowych z Dariuszem Paczkowskim i tworzenie wystawy „Polskie Państwo Podziemne.
Portrety”,
- modelarskich, gdzie można będzie samemu zbudować różne modele samochodów,
samolotów i rakiet, a potem uczestniczyć w wyścigu „maluchów”; warsztaty zostały
przygotowane we współpracy z Zespołem Pracowni Modelarskich Młodzieżowego Domu Kultury
im. M.Kopernika we Wrocławiu
- komiksowych, podczas których każdy przekona się, że rysowanie komiksów nie jest takie
trudne.
Przypominamy, że przez cały czas trwania „Lata z historią” w foyer WCK otwarta jest wystawa
IPN „Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich
państwach bloku sowieckiego”, a także wystawy towarzyszące: „Alexander Dubček. Polityk z
ludzką twarzą”, „Vaclav Havel. Na wyciągnięcie ręki” oraz „Bułgarski plakat propagandowy z
czasów totalitaryzmu”.
Program najbliższego weekendu:

5 sierpnia 2016 (piątek)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
wstęp wolny, godz. 14.00 – 18.00
„Laboratorium archiwalne 1.0”
godz. 14.00 – 18.00
– ekspozycja prezentująca działalność Centrum Informacji o Oﬁarach II Wojny Światowej –
dokumenty z lat 1939 – 1945 dotyczące Wrocławia i Dolnego Śląska
– "Uratowane od zniszczenia. O konserwacji dokumentów" – prezentacja technik
konserwatorskich przy stole konserwatorskim
– wystawa "Losy Cichociemnych" - losy wybranych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
„Cichociemnych”; biogramy dotyczące Andrzeja Czaykowskiego, Hieronima
Dekutowskiego, Stefana Górskiego, Witolda

Uklańskiego, Bolesława Kontryma i

Czesława Rossińskiego; prezentacja reprodukcji dokumentów dot. wymienionych osób
WYKŁADY
godz. 15.00, foyer WCK
„Współpraca archiwalnej z Muzeum Polskim w Rapperswilu, cz. I" - Tomasz Stempowski,
Jacek Słoma (Prezentacja albumu Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji
Strzelców Pieszych 1940–1945 na fotograﬁach ze zbiorów Muzeum Polskiego w
Rapperswilu)
Strefa gier
godz. 14.00 – 18.00
- stanowiska gier planszowych (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL, gry z serii
ZnajZnak)
- gość specjalny Strefy gier – Karol Madaj (autor najpopularniejszych gier planszowych IPN)
Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik warsztatów artystycznych – malowanie, wyklejanie, różne techniki artystyczne

6 sierpnia 2016 (sobota)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
wstęp wolny, godz. 12.00 – 18.00
„Laboratorium archiwalne 1.0”

godz. 12.00 – 18.00
– ekspozycja prezentująca działalność Centrum Informacji o Oﬁarach II Wojny Światowej –
dokumenty z lat 1939 – 1945 dotyczące Wrocławia i Dolnego Śląska
– "Uratowane od zniszczenia. O konserwacji dokumentów" – prezentacja technik
konserwatorskich przy stole konserwatorskim
– wystawa "Losy Cichociemnych" - losy wybranych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
„Cichociemnych”; biogramy dotyczące Andrzeja Czaykowskiego, Hieronima
Dekutowskiego, Stefana Górskiego, Witolda Uklańskiego, Bolesława Kontryma i Czesława
Rossińskiego; prezentacja reprodukcji dokumentów dot. wymienionych osób
WYKŁADY
godz. 15.00, foyer WCK
- „Współpraca archiwalnej z Muzeum Polskim w Rapperswilu, cz. II" - Tomasz Stempowski,
Jacek Słoma (Prezentacja albumu Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 2. Dywizji
Strzelców Pieszych 1940–1945 na fotograﬁach ze zbiorów Muzeum Polskiego w
Rapperswilu)
godz. 16.30, foyer WCK
- „Z archiwum do galerii. Fotograﬁe Służby Bezpieczeństwa miedzy etyką a estetyką" Tomasz Stempowski (IPN)

Strefa warsztatów
godz. 12.00 – 18.00 STREET-ART – PRACA NAD WYSTAWĄ „POLSKIE PAŃSTWO
PODZIEMNE. PORTRETY”
W tworzeniu wystawy będą mogli wziąć udział wszyscy chętni. Ekspozycja będzie
tworzona techniką szablonową przez artystę street–artowego Dariusza Paczkowskiego
– artystę, który znany jest m.in. z tworzenia w całej Polsce murali przedstawiających
Irenę Sendlerową i Marka Edelmana. Przez dwa weekendy powstanie 12 portretów,
przedstawiających postacie związane z historią Polskiego Państwa Podziemnego.
godz. 13.00 – 16.00 WARSZTATY MODELARSKIE
Warsztaty z tworzenia modeli szybowców, samolotów, rakiet; wyścigi modeli
„maluchów”
godz. 16.00 – 18.00 WARSZTATY KOMIKSOWE
„Jak powstaje komiks?” z Pawłem Wojciechowiczem, autorem rysunków do
komiksu „Skarb”, który wkrótce ukaże się nakładem Oddziału IPN we Wrocławiu.
Paweł Wojciechowicz przeprowadzi warsztaty, podczas których pokaże kolejne etapy

tworzenia komiksu. Uczestnicy warsztatów podczas zajęć sami stworzą swoje
komiksy.

Strefa gier
godz. 12.00 – 18.00
- stanowiska gier planszowych (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL, gry z serii
ZnajZnak)
SPOTKANIA
godz. 14.00
- „Jak tworzyć gry planszowe?” - spotkanie z Karolem Madajem, autorem wielu gier
planszowych IPN, np. „Kolejki”, „Reglamentacji”

Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik warsztatów artystycznych – malowanie, wyklejanie, różne techniki artystyczne

7 sierpnia 2016 (niedziela)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
wstęp wolny, godz. 12.00 – 18.00
„Laboratorium archiwalne 1.0”
godz. 12.00 – 18.00
– ekspozycja prezentująca działalność Centrum Informacji o Oﬁarach II Wojny Światowej –
dokumenty z lat 1939 – 1945 dotyczące Wrocławia i Dolnego Śląska
– "Uratowane od zniszczenia. O konserwacji dokumentów" – prezentacja technik
konserwatorskich przy stole konserwatorskim
– wystawa "Losy Cichociemnych" - losy wybranych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
„Cichociemnych”; prezentacja reprodukcji dokumentów dot. wymienionych osób
WYKŁADY
godz. 15.00, foyer WCK
- wykład: „Współpraca archiwalnej z Muzeum Polskim w Rapperswilu, cz. III" - Tomasz
Stempowski, Jacek Słoma (Prezentacja albumu Polskie drogi przez Szwajcarię. Losy

żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych 1940–1945 na fotograﬁach ze zbiorów Muzeum
Polskiego w Rapperswilu)
Strefa warsztatów
godz. 12.00 – 18.00 STREET-ART – PRACA NAD WYSTAWĄ „POLSKIE PAŃSTWO
PODZIEMNE. PORTRETY”
W tworzeniu wystawy będą mogli wziąć udział wszyscy chętni. Ekspozycja będzie
tworzona techniką szablonową przez artystę street–artowego Dariusza Paczkowskiego
– artystę, który znany jest m.in. z tworzenia w całej Polsce murali przedstawiających
Irenę Sendlerową i Marka Edelmana. Przez dwa weekendy powstanie 12 portretów,
przedstawiających postacie związane z historią Polskiego Państwa Podziemnego.
godz. 13.00 – 16.00 WARSZTATY MODELARSKIE
Warsztaty z tworzenia modeli szybowców, samolotów, rakiet; wyścigi modeli
„maluchów”
godz. 16.00 – 18.00 WARSZTATY KOMIKSOWE
„Jak powstaje komiks?” z Pawłem Wojciechowiczem, autorem rysunków do
komiksu „Skarb”, który wkrótce ukaże się nakładem Oddziału IPN we Wrocławiu.
Paweł Wojciechowicz przeprowadzi warsztaty, podczas których pokaże kolejne etapy
tworzenia komiksu. Uczestnicy warsztatów podczas zajęć sami stworzą swoje
komiksy.
Strefa gier
godz. 12.00 – 18.00
- stanowiska gier planszowych (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL, gry z serii
ZnajZnak)
SPOTKANIA
godz. 12.00
- „Jak tworzyć gry planszowe?” - spotkanie z Karolem Madajem, autorem wielu gier
planszowych IPN, np. „Kolejki”, „Reglamentacji”

Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik warsztatów artystycznych – malowanie, wyklejanie, różne techniki artystyczne

Plakat "Lata z historią"

"Lato z historią" - plakat
z programem

