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„Niepodlegli na obczyźnie” – dni otwarte dla szkół w
Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie – 25–26
października 2021

Archiwum IPN, po roku przerwy spowodowanej pandemią, zaprosiło młodzież szkolną na dni
otwarte z cyklu „Spotkania z dokumentem w Archiwum IPN”, organizowane w tym roku pod
hasłem „Niepodlegli na obczyźnie”.

W sumie w ramach tegorocznych dni otwartych Archiwum odwiedziło niemal 200 uczniów i
nauczycieli z warszawskich i podwarszawskich szkół. 

Goście mogli zobaczyć unikatowe dokumenty z zasobu Instytutu, dotyczące polskich
emigrantów i uchodźców w różnych okresach historycznych. Fragmenty filmów archiwalnych,
pozyskanych ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Związku Sokolstwa
Polskiego, zilustrowały opowieść o polskich emigrantach z okresu międzywojennego i ich
związkach z ojczyzną. Oglądając bezcenne dokumenty przekazane do Archiwum IPN przez Koło
Polaków z Indii, uczniowie poznali historię osiedla w Valivade, będącego namiastką ojczyzny dla
Polaków ewakuowanych z Nieludzkiej Ziemi wraz z Armią Andersa.  Ostatnią część ekspozycji
poświęcono represjonowanym działaczom NSZZ Solidarność, którzy zmuszeni byli do wyjazdu z
kraju lub sami wybrali emigrację.

Po  zapoznaniu  się  z  archiwaliami  uczniowie  wysłuchali  zarejestrowanych  przez
pracowników Archiwum relacji  uczestników wydarzeń.  Dodatkową atrakcją było zwiedzanie
magazynu,  w  którym  goście  dowiedzieli  się,  jak  prawidłowo  zabezpieczać  i  przechowywać
dokumenty.

Na  zakończenie  wszyscy  chętni  mogli  sprawdzić  swoja  wiedzę  podczas  quizu
historycznego.  Dla  zwycięzców  przygotowaliśmy  atrakcyjne  nagrody.

Mamy nadzieję, że jesienią przyszłego roku spotkamy się na kolejnym wydarzeniu z tego
cyklu.

* * *

Spotkania z dokumentem w Archiwum IPN to cykliczne wydarzenie adresowane do
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nauczycieli i uczniów szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych. Podczas spotkań
prezentowane i omawiane są dokumenty z zasobu Instytutu, związane z przewodnim
tematem imprezy. Uczniowie mają tez możliwość odwiedzenia niedostępnych na co dzień
magazynów i pracowni archiwalnych.

Dotychczas odbyły się trzy edycje: „Widzę Cię, słyszę Cię… – dokumenty dotyczące
sposobów i technik inwigilacji obywateli w PRL (2017 r.), „Marzec ’68 w dokumentach
bezpieki” (2018 r.), „Czas niezabliźniony – obraz II wojny światowej w archiwalnych
dokumentach IPN” (2019 r.).
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