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Przystanek Historia w Warszawie

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki jak co roku wzięło udział w Europejskiej Nocy
Muzeów. Tym razem była ona poświęcona bohaterom II wojny światowej oraz powojennego
podziemia: matematykom, którzy złamali kod „Enigmy”, Cichociemnym i Żołnierzom
Wyklętym. Na uczestników czekały m.in.: autentyczny egzemplarz „Enigmy”, prelekcje o
Cichociemnych, wystawa pamiątek, gry planszowe, quizy i konkursy z nagrodami, prezentacje
ekwipunku wojskowego oraz pokój zagadek (escape room).

Odbyło się także spotkanie poświęcone Januszowi Kurtyce, w którym udział wzięli Zuzanna
Kurtyka, prof. Jan Żaryn, dr Zbigniew Nawrocki i dr Wojciech Frazik, a poprowadził
spotkanie Paweł Kurtyka.

Współorganizatorami Nocy Muzeów na Przystanku Historia są: Fundacja im. Janusza
Kurtyki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Archiwum IPN w Warszawie

Archiwum IPN zaprosiło gości do odkrywania tajemnic historii podczas Nocy Muzeów pod
hasłem „Bohaterowie Niepodległej”.

 Podczas Nocy Muzeów goście zwiedzali magazyny archiwalne i przygotowane przez
archiwistów ekspozycje dokumentów dotyczących Bohaterów Niepodległej, m.in .
Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego korpusu oficerskiego, Papieża Jana Pawła II oraz
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żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego.
Odwiedzający mieli również okazje poznać tajniki pracy Archiwum IPN, dowiedzieć się o
realizowanych projektach i nauczyć podstaw konserwacji dokumentów. Rekonstruktorzy z
zaproszonych do udziału grup rekonstrukcji historycznych prezentowali broń i
umundurowanie. Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę historyczną podczas
zorganizowanych na dziedzińcu Archiwum konkursów.

W tym roku Archiwum odwiedziło 530 osób. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety,
największym zainteresowaniem cieszyły się:   pokaz działania rotomatów do
przechowywania kart kartotecznych, warsztaty konserwatorskie oraz wystawa i ekspozycja
dokumentów poświęcone powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Goście wysoko
oceniali także ekspozycję w czytelni akt, gdzie mogli dowiedzieć się, w jaki sposób
opracowuje i digitalizuje się akta i fotografie z zasobu Instytutu, zobaczyć interesujące
archiwalia przygotowane przez pracowników Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II
Wojny Światowej oraz poznać założenia projektu Archiwum Pełne Pamięci.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do
ponownego odwiedzenia Archiwum!

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zaprezentowało wystawę poświęconą
polskim więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych 

Wystawę można oglądać w ramach Nocy Muzeów, zorganizowanej przez Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie, przy ul. Gabriela Piotra Boduena, 20 maja br.,  w godz. 15:00 –
00:00
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Noc Muzeów w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej

BIAŁYSTOK
Noc Muzeów w siedzibie białostockiego oddziału IPN

BYDGOSZCZ
Noc Muzeów w Delegaturze IPN w Bydgoszczy

KATOWICE
Noc Muzeów z Przystankiem Historia
 

http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/40035,Noc-Muzeow-Bialystok-20-maja-2017.html
http://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/40133,Noc-Muzeow-w-Delegaturze-IPN-w-Bydgoszczy-20-maja-2017.html
http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/40051,Noc-Muzeow-w-Przystanku-Historia.html


KATOWICE
Noc Muzeów z Archiwum IPN

KIELCE
Noc Muzeów w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach

KRAKÓW
Noc Muzeów z IPN Kraków w piątek 19 maja

ŁÓDŹ
„Obywatel pod nadzorem. Co kryją archiwa IPN” 

POZNAŃ
Noc Muzeów pod hasłem „Historia hymnu, godła i barw narodowych”

http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/39116,Noc-Muzeow-z-Archiwum-IPN-20-maja-2017.html
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http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/40063,Noc-Muzeow-z-IPN-Krakow-19-20-maja-2017.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/40022,Obywatel-pod-nadzorem-Co-kryja-archiwa-IPN-Europejska-Noc-Muzeow-w-Oddziale-IPN-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/39432,Noc-Muzeow-2017-Poznan-20-maja-2017.html


POZNAŃ
Warsztaty „Radio Solidarność”

RZESZÓW
Noc Muzeów w rzeszowskim oddziale IPN

RZESZÓW
IPN Rzeszów na Nocy Muzeów nie tylko w Rzeszowie – Konieczkowa, 13 maja 2017

WROCŁAW
O polskim lotnictwie podczas Nocy Muzeów
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