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Noc Muzeów w Oddziale IPN – Wrocław, 14 maja
2016
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Oddział  Instytutu Pamięci  Narodowej  we Wrocławiu już po raz ósmy weźmie udział  w
wydarzeniu  kulturalnym,  jakim  jest  Noc  Muzeów.  Wszystkich  zainteresowanych
działalnością Instytutu, jak i tym, „co kryją” jego archiwa, zapraszamy do archiwum IPN
znajdującego się przy ul. Sołtysowickiej 21a, a także na pl. Strzelecki 25 do Centrum
Edukacyjnego  „Przystanek  Historia”,  gdzie  prezentowane  będą  gry  IPN  i  filmy
dokumentalne.  Pomiędzy  dwiema  siedzibami  będzie  krążył  zabytkowy  autobus,  który
dowiezie wszystkich zainteresowanych do obu lokalizacji.

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
ul. Sołtysowicka 21a

Program:
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Wystawa plenerowa „Polska Walcząca” – przypomina o fenomenie Polskiego
Państwa Podziemnego – zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny
światowej Europie. Opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939
r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu
okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom.
miejsce: parking przed Oddziałem IPN we Wrocławiu

Pojazdy w służbie PRL – ekspozycja zabytkowych pojazdów m.in. nysa
milicyjna, nysa „propagandowa”, nysa pogotowia ratunkowego, żuk strażacki,
samochód lublin.
miejsce: parking przed Oddziałem IPN we Wrocławiu

Prezentacja gier edukacyjnych IPN: 303 (wersja XXL), Polak Mały, ZnajZnak…
miejsce: namiot na parkingu przed Oddziałem IPN we Wrocławiu

Warsztaty z harcerzami, a podczas nich m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy: (bandażowanie ran, postepowanie w
przypadku omdlenia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem fantomów)
- terenoznawstwo: (posługiwanie się kompasem, orientowanie mapy,
rozpoznawanie kierunku północnego na podstawie obserwacji środowiska
naturalnego)
- szyfrowanie: (nauka posługiwania się prostymi szyframi literowymi, alfabetu
Mors'a oraz nadawania nim za pomocą sygnałów świetlnych)
- zabawy integracyjne: (pląsy, krótkie zabawy ruchowe, zabawy z użyciem
chusty animacyjnej Klanza)
 miejsce: Strefa dzieci - wydzielona na parkingu przed Oddziałem IPN we
Wrocławiu

Konkurs historyczny z nagrodami pt. „O wolną Polskę…”
miejsce: wejście główne Oddziału IPN we Wrocławiu

Zwiedzanie jednego z magazynów archiwalnych, połączone z prezentacją
skanów wybranych akt wytworzonych przez służby bezpieczeństwa PRL (UB/SB)
miejsce: magazyn nr 1 na parterze budynku A Oddziału IPN we Wrocławiu

Prezentacja pomieszczenia Kartoteki, połączona z omówieniem
podstawowych środków ewidencyjnych używanych przez służby bezpieczeństwa
PRL (UB/SB)
miejsce: I piętro (od strony klatki ewakuacyjnej) budynku A Oddziału IPN we
Wrocławiu

Ekspozycja „Dzieje 2. Korpusu… inaczej!” – karykatury autorstwa
Mieczysława Kuczyńskiego, żołnierza Armii Polskiej gen. Władysława Andersa



miejsce: korytarz na IV piętrze budynku A Oddziału IPN we Wrocławiu

Warsztat archiwisty. Przedstawione zostaną tajniki archiwalnego rzemiosła, w
tym m.in obsługa podręcznych sprzętów archiwalnych takich jak kauter, lupa
podświetlana, czy spektralna wideolupa (wykorzystywana do odczytywania w
dokumentach informacji sporządzonych pismem ręcznym i maszynowym ukrytych
pod innymi środkami kryjącymi jak np.: pasty długopisowe, żele i atramenty
piórowe).
miejsce: Czytelnia Akt Jawnych, IV piętro budynku A Oddziału IPN we Wrocławiu

Punkt informacyjny w zakresie zasad udostępniania materiałów archiwalnych.
Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentów od osób zainteresowanych
miejsce: korytarz na IV piętrze budynku A Oddziału IPN we Wrocławiu

Organizatorzy informują, że ze względu na obowiązującą w IPN procedurę ochrony zasobu
archiwalnego  zwiedzanie  będzie  odbywać  się  w  kilkunastoosobowych  grupach,  w
odstępach  15–20-minutowych.

Program dla dzieci:

W trakcie zwiedzania gmachu Oddziału IPN we Wrocławiu rodzice będą mieli możliwość
pozostawienia  dzieci  w  wydzielonej  strefie  pod  opieką  pracowników  IPN.  Warunkiem
pozostawienia  dzieci  będzie  wypełnienie  przez  rodziców  stosownego  oświadczenia.
Specjalnie  dla  najmłodszych  przygotowano  gry  planszowe  oraz  zabawy  integracyjne.

Zastrzegamy,  że  program  dla  dzieci  może  ulec  modyfikacji  w  zależności  od  warunków
atmosferycznych.

Dojazd do siedziby Oddziału IPN przy ul. Sołtysowickiej 21a we Wrocławiu:

- bezpłatny zabytkowy autobus M2 (pl. Dominikański – Świdnicka – Staszica – Nadodrze
– Broniewskiego – Sołtysowicka/Sołtysowicka – Broniewskiego – Nadodrze – Staszica – pl.
Dominikański) odjazdy z pl. Dominikańskiego: od godz. 17.00, co godzinę
- autobusy linii: A, 116, 119, 128, 132 (dojazd do pl. Daniłowskiego)
- tramwaje linii: 6, 11, 23 (do pl. Kromera)

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”
pl. Strzelecki 25

Wszystkich zainteresowanych historią najnowszą zapraszamy do „Przystanku Historia” na
rozgrywki gier planszowych wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej (m.in. „303”,
„ZnajZnak”,  „Pamięć  '39”)  oraz  na  projekcje  filmów dokumentalnych  z  cyklu  „Historie
nieznane” w reż. Zbysława Kaczmarka:



„Historia zamknięta w pudełku”           
Wspomnienia uczestników wydarzeń: Izabeli Kasei, Henryka Górnego. Napis na
murze „Precz z komunizmem, propagandą Stalina”, namalowany przez
nastoletnich uczniów działających w latach 1950–1952 w Krajowej Armii
Wyzwoleńczej (późniejsza nazwa Organizacja Podziemna) oraz inne działania
grupy były powodem wydania przez sąd wysokich (od 6 do 8 lat) wyroków
więzienia. Film przedstawia historię tragicznych losów jednego ze skazanych,
Aleksandra Studniarskiego.

„Fotograf”
Wspomnienia uczestników wydarzeń: Jana Kołodziejskiego, Jacka Kubiaka, Sabiny
Kubiak, Krystyny Laskowicz, Zdzisława Rozwalaka, Romana Schefke, Piotra
Skrzypczaka, Krzysztofa Ludwiga, Bonifacego Wysockiego, Juliana
Zudorka. Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne – Grupa Młodych, powstałe na
początku lat 80. XX w., skupiało młodych ludzi pasjonujących się fotografią.
Wydarzenia polityczne i powstanie pierwszego wolnego związku zawodowego,
jakim był NSZZ „Solidarność”, spowodowały, że Grupa Młodych na bieżąco
dokumentowała głównie okres „karnawału Solidarności” w Poznaniu.
Zaangażowanie polityczne młodych fotografów, a zwłaszcza Jana Kołodziejskiego,
pogłębiło się po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Odtąd
sukcesywnie, z uporem, a często z narażeniem zdrowia, dokumentował on życie
solidarnościowej opozycji, począwszy od manifestacji ulicznych, mszy za ojczyznę,
po procesy polityczne. Powstał w ten sposób unikatowy, olbrzymi zbiór fotografii,
które dzisiaj możemy oglądać w albumach i na wystawach.

„My z Cegielskiego”
Wspomnienia uczestników wydarzeń: Franciszka Brzóski, Stanisława Krajny,
Stanisława Machnickiego, Czesława Kaczmarka, Henryka Czosnowskiego,
Tadeusza Zgorzelskiego, Marii Czosnowskiej. Dawni pracownicy Zakładów
Przemysłu Metalowego im. J. Stalina i ich rodziny wspominają sytuację, która
doprowadziła zdesperowanych robotników do wyjścia na ulice Poznania 28
czerwca 1956 r. Stopniowo i w przystępny sposób ukazuje się widzom, czego
doświadczali poznaniacy w przededniu „czarnego czwartku”: ubóstwo i codzienne
problemy lat 50. XX w., ciągłe niedobory towarów w sklepach, bezwzględna
eksploatacja robotników przez zawyżone normy pracy, fatalna organizacja
przedsiębiorstwa i rozpaczliwe próby naprawy sytuacji ze strony pracowników
lekceważone przez władze.

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” prowadzona będzie również sprzedaż
wydawnictw Oddziału IPN we Wrocławiu.

Dojazd do siedziby Oddziału IPN przy ul. Sołtysowickiej 21a we Wrocławiu:
- bezpłatna komunikacja autobusowa M1



- bezpłatny zabytkowy autobus M2 (pl. Dominikański – Świdnicka – Staszica – Nadodrze
– Broniewskiego – Sołtysowicka/Sołtysowicka – Broniewskiego – Nadodrze – Staszica – pl.
Dominikański) odjazdy z pl. Dominikańskiego: od godz. 17.00, co godzinę
- autobusy linii: K, 132, 142
- tramwaje linii: 0P, 0L, 14, 15, 24


