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Ostatni weekend „Lata z historią”: finał projektu
„Polskie Państwo Podziemne Portrety” oraz
warsztaty modelarskie i komiksowe - Wrocław, 12
- 14 sierpnia 2016

Wakacyjny projekt IPN „Lato z historią” zakończy się w najbliższy weekend. Zapraszamy na
finał projektu street-artowego „Polskie Państwo Podziemne. Portrety”, a także na
warsztaty: modelarskie i komiksowe. Na chętnych będą również czekały nasze gry
planszowe oraz gry w wersji online.

Przed nami również ostatnie dni ekspozycji wystawy IPN „Komunizm – la belle époque.
Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego”.

Wystawa „Polskie Państwo Podziemne. Portrety”

„Polskie Państwo Podziemne. Portrety” to wyjątkowy projekt realizowany przez Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Organizatorzy zaprosili do współpracy artystę
street-artowego Dariusza Paczkowskiego, który znany jest m.in. z tworzenia w całej Polsce
murali przedstawiających Irenę Sendlerową i Marka Edelmana.

Przez dwa weekendy we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, pod
czujnym okiem artysty, powstaje 12 portretów, przedstawiających postacie związane z
historią Polskiego Państwa Podziemnego. Projekt jest wyjątkowy, ponieważ tworzą go
wszyscy, którzy tylko wyrażą taką chęć, ale także dlatego, że portrety realizowane są w
technice, w której powstają współczesne murale.

Każdy kto przyjdzie na „Lato z historią” 12 i 13 sierpnia będzie mógł tworzyć sztukę ulicy
przy pomocy szablonów przygotowanych przez Dariusza Paczkowskiego. Zostało nam
jeszcze 6 portretów do wykonania.

Gotowe 12 obrazów będziemy prezentowali 14 sierpnia na Pergoli. Docelowo wystawa
zostanie uzupełniona o biogramy postaci oraz komentarz historyczny i będzie
prezentowana na terenie całego kraju.

Postacie Państwa Podziemnego, które znajdą się na wystawie:

gen. Stefan Grot-Rowecki

gen. Tadeusz Bór-Komorowski

gen. Leopold Okulicki



gen. Maria Wittek "Mira"

gen. Elżbieta Zawacka "Zo"

rtm. Witold Pilecki

Jan Stanisław Jankowski

Kazimierz Pużak

Aleksander Kamiński

Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama"

Irena Sendlerowa

Zofia Kossak-Szczucka

Projekt ma na celu popularyzowanie historii Polskiego
Państwa Podziemnego, widzianej przez pryzmat związanych
z nim postaci. Dobór bohaterów tytułowych „Portretów”
odpowiada różnym aspektom działalności Polaków podczas
okupacji niemieckiej. Obok walki zbrojnej ukazanej poprzez
postacie dowódców AK (gen. Stefan Rowecki „Grot”, gen.
Tadeusz Komorowski „Bór”, gen. Leopold Okulicki
„Niedźwiadek”), ale również rotmistrza Witolda Pileckiego,
Elżbiety Zawackiej i Marii Wittek, prezentowane będą
postacie Delegata Rządu na Kraj (Jan Stanisław Jankowski),
czy przewodniczącego podziemnego parlamentu Rady
Jedności Narodowej (Kazimierz Pużak). Poprzez postacie
Aleksandra Kamińskiego i Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej
„Kamy” ukazana zostanie działalność harcerzy,
zaangażowanych w akcje małego sabotażu i walki w
Powstaniu Warszawskim. Postacie Zofii Kossak Szczuckiej i
Ireny Sendlerowej przybliżą zaangażowanie Polaków w akcje
ratowania Żydów. Łącznie powstanie 12 portretów formatu
100x150 cm, wykonanych techniką szablonową przez
artystę street-artowego przy udziale młodzieży,
mieszkańców Wrocławia i turystów podczas dwóch eventów.
Uzupełnieniem wystawy będą plansze z biogramami
bohaterów, przygotowane przez pracowników OBEP.

 

Program:



12 sierpnia 2016 (piątek)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
godz. 14.00 – 18.00

Wystawa
„Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w
europejskich państwach bloku sowieckiego”

Strefa warsztatów
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.

Strefa gier
Stanowiska gier planszowych oraz gier online (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL,
gry z serii ZnajZnak)       

Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik rysowania

 

13 sierpnia 2016 (sobota)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
godz. 12.00 – 18.00

Wystawa
„Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w
europejskich państwach bloku sowieckiego”

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”. Warsztaty realizuje Zespół Pracowni Modelarskich Młodzieżowego
Domu Kultury im. M. Kopernika we Wrocławiu

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
Stanowiska gier planszowych oraz gier online (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL,
gry z serii ZnajZnak)       

Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik rysowania

14 sierpnia 2016 (niedziela)
Sala Wielofunkcyjna, Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia
godz. 12.00 – 18.00

Wystawy
„Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w
europejskich państwach bloku sowieckiego”

 „Polskie Państwo Podziemne. Portrety” – efekty warsztatów street-artowych
realizowanych w ramach „Lata z historią: 12 portretów osób związanych z historią
Polskiego Państwa Podziemnego wykonanych techniką szablonową

Strefa warsztatów

godz. 13.00 – 16.00 WARSZTATY MODELARSKIE
Warsztaty z tworzenia modeli szybowców, samolotów, rakiet; wyścigi modeli
„maluchów”. Warsztaty realizuje Zespół Pracowni Modelarskich Młodzieżowego
Domu Kultury im. M. Kopernika we Wrocławiu

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
Stanowiska gier planszowych oraz gier online (m.in. Kolejka, Polak Mały, 303 w wersji XXL,
gry z serii ZnajZnak)       

Strefa malucha
– puzzle XXL
– kącik rysowania
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