
Instytut Pamięci Narodowej - Katowice
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/51577,NOC-MUZEOW-z-IPN-Katowice-19-maja-2018.html
2023-05-23, 08:04

NOC MUZEÓW z IPN – Katowice, 19 maja 2018
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Oddział  Instytutu Pamięci  Narodowej  w Katowicach już po raz dziesiąty włączył  się  w
ogólnoeuropejski projekt „Noc muzeów”. Sobotni wieczór spędziło z nami prawie 300 gości.
Zwiedzający  odwiedzili  Oddziałowe  Archiwum  IPN  w  Katowicach.  Wśród  atrakcji  -
dokumenty z Powstań Śląskich i  plebiscytu 1921 r.  Podróż w czasie fotoplastikonem –
ludzie  i  miejsca  na  fotografiach  sprzed  stu  lat.  Z  familoka  do  chlewika  –  przekraczanie
granicy na Górnym Śląsku po 1922 r. Uczestnicy zwiedzili ponadto niedostępne na co dzień
magazyny archiwalne. W Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im.
Henryka Sławika tematem przewodnim tegorocznej nocy były komiksy. Można było się
dowiedzieć, co wspólnego z wielką historią ma popularny bohater belgijskiego komiksu i
czy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w trakcie II wojny światowej rysowali
komiksy.   Odbyła  się   projekcja  filmu  o  przygodach  chłopca  i  jego  psa,  który  powstał  na
bazie popularnego komiksu.   Mikołaj  Ratka mówił  o tym, co wspólnego z historią ma
popularny  bohater  belgijskiego  komiksu.  Gabriela  Becla  i  Zbigniew  Tomecki,  autorzy
komiksu  „Monte  Cassino",  opowiedzili  o  tym,  jak  powstawały  kolejne  jego  tomy oraz
przybliżyli chętnym tajniki swojej profesji. Tomasz Gonet mówił o komiksach wydanych
przez  IPN.  Magda  Duber   i   Ryszard  Mozgol  przypomnieli  m.in.  zapomnianą  historię
wojenną Walentego Pompki.  Dla  naszych gości  zapewniliśmy  bezpłatny  transport  na
trasie: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, ul. W. Pola – Przystanek Historia Centrum
Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika (ul. Dworcowa 2 - parking przy dawnym
dworcu pkp) –Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach (ul. Józefowska 102). Uczestnicy
tegorocznej nocy otrzymali numery „CzasyPisma“ oraz komiksy wydane przez Instytut.

 

 

 

 


