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Uroczyste otwarcie Przystanku Historia oraz
inauguracja cyklu edukacyjnego „Wakacje z IPN”
z udziałem Prezesa IPN – Wrocław, 8 lipca 2022
8 lipca 2022 r. we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 48 dr Karol
Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, otworzył
Przystanek Historia – centrum edukacyjnych i naukowych
projektów Oddziału IPN we Wrocławiu. Inicjatywą, która
zainaugurowała pracę Przystanku w stolicy Dolnego Śląska, jest
cykl spotkań „Wakacje z IPN”, przeznaczonych dla dzieci i
młodzieży. Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolski projekt
Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja
Wolności”.

Ten przystanek może być na mapie Wrocławia, miejscem, w
którym  będziemy  mówić  o  przeszłości  dla  przyszłości.
Jestem przekonany, że wszystko to znajdziecie w Przystanku
Historia,  który  będzie  momentem  refleksji  historycznej  ku
lepszej przyszłości, ale też będzie takim miejscem, w którym
państwo  będziecie  poznawać,  odkrywać  i  tworzyć  naszą
wspólną, narodową tożsamość

— powiedział dr Karol Nawrocki,  prezes Instytutu Pamięci
Narodowej,  podczas  uroczystości  otwarcia  Przystanku
Historia  we  Wrocławiu

Uroczystość otwierająca cykl  poświęcona była jednemu z najistotniejszych wydarzeń II
wojny światowej – lądowaniu aliantów w Normandii. Wybór tematu, wynikający z chęci
uczczenia 78. rocznicy D-Day, wpisuje się w żywy nurt badawczych i popularyzatorskich
projektów IPN, ukazujący dzieje Polskich Sił Zbrojnych.

W piątek 8 lipca wrocławski Przystanek Historia stał się krajowym centrum poświęconych
tej  tematyce  działań  edukacyjnych.  Uczestnicy  mogli  wziąć  udział  w  kilkugodzinnej
inscenizacji  lądowania  na  plaży  Utah  i  w  pobliżu  miasteczka  Sainte-Marie-Du-Mont,
rozegranej na wielkim polu bitwy z użyciem setek modeli redukcyjnych. Młodzi miłośnicy
historii w ramach „Szkoły dowódców” przejdą szkolenie dla graczy w systemie Bolt Action,
będą mogli wziąć udział w warsztatach modelarskich i zagrać w jedną z planszowych gier



edukacyjnych IPN. Zajęciom towarzyszyły wykłady popularyzatorskie, poświęcone inwazji w
północnej  Francji  oraz  udziałowi  w  tej  i  innych  operacjach  Polskich  Sił  Zbrojnych.
Umundurowanie i sprzęt aliantów zaprezentowali członkowie renomowanych stowarzyszeń
rekonstrukcyjnych.  Oprawę  wydarzenia  stanowiły  będą  m.in.  infografiki,  przedstawiające
szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego PSZ, archiwalne fotografie oraz filmy.Kolejne wydarzenia
cyklu  „Wakacje  z  IPN”  poświęcone będą bitwie  o  Ankonę (22 lipca  2022),  powstaniu
warszawskiemu (5 sierpnia 2022) oraz Bitwie Warszawskiej (19 sierpnia 2022). Ich program
obejmuje  prelekcje  popularnonaukowe,  quizy,  prezentacje  wystaw  i  infografik  oraz
maratony  gier  planszowych.   

Program wydarzenia:

11.00–11.15 — Otwarcie wydarzenia (sala główna)

wystąpienie dr. Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;

wystąpienie dr. Pawła Rozdżestwieńskiego, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu.

11.15–11.30 — Historyczne wprowadzenie do wydarzenia

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we
Wrocławiu).

11.30–18.30 — Inscenizacja bitwy – lądowanie w Normandii (sala główna)

prowadzenie – Rafał Piątek (Bolter).

12.00–17.30 — Warsztaty modelarskie i „Szkoła Dowódców” (sala projekcyjna)

prowadzenie – Jakub Golec, Karol Lemański (Bolter).

12.30–18.30 — Prezentacja gier planszowych IPN (sala magazynowa)

prowadzenie – Marek Gadowicz (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we
Wrocławiu).

13.30–18.00 — Prelekcje ekspertów i rekonstruktorów (sala główna)

„W powietrzu, na morzu i na lądzie – Polacy w operacji Overlord” – Maciej Molczyk
(szkoła „Husarz”);

„Operacja Dragoon – »Południowa Normandia«” – Paweł Gaca (Koło Naukowe
Historyków Wojskowości, Uniwersytet Wrocławski);

„Na orlich skrzydłach: Polacy w walkach o wyzwolenie Normandii w 1944 roku” –
Piotr Galik (Stowarzyszenie Semper Fidelis).



19.00 — Zakończenie wydarzenia
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