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„Niepodległa w Pałacu pod Blachą” podczas XXVII
Targów Książki Historycznej – Warszawa, 30
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To był mroźny weekend, ale nie dla uczestników XXVII Targów Książki Historycznej.

Podczas warsztatów przeprowadzonych przez pracowników Biura Edukacji Narodowej z
Centrali i oddziału warszawskiego IPN uczniowie zapoznali się z najnowszymi materiałami
edukacyjnymi, przygotowanymi z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Wśród nich „Niepodległa”, gra „Twórcy Niepodległości”, „Polskie drogi do Niepodległości
1914–1918”, a także puzzle z mapą II Rzeczpospolitej, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem nawet nauczycieli i pracowników Zamku. Najwięcej emocji wzbudzało
samo ułożenie mapy, która okazała się świetną powtórką z geografii.

A gdzie jest Dniestr ? Czy Kostiuchnówka leży w Polsce ? Rada dla nauczycieli: proszę
schować pudełko i nie podglądać!

Każdy zwiedzający przez dwa dni miał także okazję obejrzeć film „Zapora” o Hieronimie
Dekutowskim, bohaterze podziemia niepodległościowego, żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, „Cichociemnym”.

Wykład oraz warsztaty o zawiłościach procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości
poprowadził Kacper Kempisty z Oddziału IPN w Warszawie.

Podczas krótkiej rozgrywki w „Niepodległą” udało się wywalczyć niepodległość i przejść
kolejne rundy, ale już trudniej było ją utrzymać – wspominali sami uczestnicy.

Wytrwali miłośnicy gier planszowych IPN mogli zagrać w „7-Obrona Lwowa”.
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Po warsztatach każda z grup młodzieży udała się na zwiedzanie Zamku Królewskiego.
Dzięki pomocy pracowników Zamku uczestnicy wcale nie musieli wychodzić z Pałacu.
Wyjątkowym przejściem udało się dotrzeć prosto do Galerii Lanckorońskich, gdzie znajdują
się arcydzieła Rembrandta. 

PROGRAM

30.11.2018 r. PIĄTEK

Godziny sala 1 „Niepodległa” sala2

9.30–10.30 otwarcie strefy film „Zapora” –rówieśnik
Niepodległej

10.30–11.30
warsztaty dla młodzieży "moja
niepodległa"
dla szkół średnich

 

11.30-11.45 przerwa  

11.45-12.45
warsztaty dla młodzieży "moja
niepodległa" 
dla szkół podstawowych

film „Zapora”
–rówieśnik Niepodległej

12.45-13.00 przerwa  

13.15-14.45
warsztaty dla młodzieży "moja
niepodległa"
dla szkół średnich

film „Zapora”
–rówieśnik Niepodległej

14.45-15.00 przerwa  

15.15-16.00
warsztaty dla młodzieży "moja
niepodległa" 
dla szkół podstawowych

 

18.00 zamknięcie strefy  

1.12.2018 r. SOBOTA – WSTĘP WOLNY

godziny sala
koncertowa sala 1 "Niepodległa" sala2

10.00  otwarcie strefy film „Zapora” –
rówieśnik
Niepodległej
oraz fragmenty
notacji ze
Świadkami
Historii

  warsztaty dla młodzieży
"moja niepodległa"

17.00
Koncert
Krzysztofa
Iwaneczki

 

18.00  zamknięcie strefy

stała
prezentacja i
dostęp

 
najnowsza gra BEN IPN
"Niepodległa",
wielkoformatowe gry IPN "Miś
Wojtek", „303”,”111” i „7”

 

FILM  i WARSZTATY

Warsztaty dla młodzieży "moja niepodległa" – zajęcia dla uczniów. Jak Polacy
odzyskali swoja Niepodległość? Jaką rolę pełnił w tym procesie Józef Piłsudski? Prezentacja
najnowszej gry IPN. Zbierz drużynę i odzyskaj z nami Niepodległość,  a potem postaraj się
ją obronić przed najazdem bolszewików. W ramach zajęć także warsztaty KOMIKSOWE !!!



Film „Zapora” – rówieśnik Niepodległej – pokaz filmu o Hieronimie Dekutowskim
„Zapora” (1918-1949). Bohater podziemia niepodległościowego, żołnierz Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, „cichociemny”, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i WiN
na Lubelszczyźnie, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. „Zapora” został
aresztowany wraz ze swoimi sześcioma podkomendnymi we wrześniu 1947 r. W śledztwie był
torturowany. Wyrokiem komunistycznego sądu został skazany na śmierć. Majora
Dekutowskiego i jego podkomendnych zamordowano w więzieniu na Rakowieckiej 7 marca
1949 r.

Warsztaty „100. lecie powstania polskiego lotnictwa wojskowego” – sto lat temu
miał miejsce pierwszy lot bojowy samolotu w polskich barwach. Kiedy i jak to się stało, że
symbolem polskiego lotnictwa jest dziś biało-czerwona szachownica? O tym i o wielu
innych ciekawostkach związanych z polskim lotnictwem można się przekonać uczestnicząc
w warsztatach. Przed uczestnikami są zadania: obronić Lwów w 1918 r. i Warszawę w 1939
r. oraz zwyciężyć podczas Bitwy o Anglię.


