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Zapraszamy na prezentację wystaw IPN w
Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, do 30 września
2018

Oddział  IPN  w  Katowicach  oraz  Fundacja
Minionej Epoki zapraszają do Muzeum PRL-u
w  Rudzie  Śląskiej  (ul.  Zajęcza  42)  na
prezentację  wystaw  Instytutu  Pamięci
Narodowej:

„Uciekinierzy z PRL-u“

Zwiedzający mają okazję poznać różnorodne formy ucieczek z komunistycznej Polski oraz
metody stosowane przez władze w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Prezentowane są
unikalne materiały,  fotografie i  dokumenty, ilustrujące zarówno najsłynniejsze, jak i  mniej
spektakularne  ucieczki.  Autorzy  wystawy:  Monika  Bortlik-Dźwierzyńska  oraz  Marcin
Niedurny  z  Oddziału  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Katowicach.

„Oczy i  uszy bezpieki.  Metody inwigilacji  społeczeństwa przez Służbę
Bezpieczeństwa  za  pomocą  środków  technicznych:  tajnej  obserwacji,
dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w
latach 1956–1989“

Ekspozycja jest pierwszą w Polsce próbą pokazania, jak Służba Bezpieczeństwa w latach
1956–1989  podsłuchiwała,  podglądała  i  obserwowała  społeczeństwo.  Na  wystawie
przedstawiono, w jaki sposób inwigilowano wszystkich, którzy sprzeciwiali się systemowi.
Wystawę podzielono na dwie części: z jednej strony sprzęt i metody, jakimi posługiwała się
SB,  by  inwigilować  społeczeństwo,  z  drugiej  –  ich  praktyczne  zastosowanie  podczas
przełomowych  wydarzeń  historycznych:  Poznań  '56,  Marzec  '68,  Grudzień  '70,  czasy
„Solidarności”,  stan  wojenny.  Prócz  materiałów  ikonograficznych  (zdjęcia  wykonane  z
ukrycia np. podczas procesji Bożego Ciała, pielgrzymek na Jasną Górę czy z prowadzonych
obserwacji m.in. Poczty Głównej w Katowicach) zobaczyć można także eksponaty: aparaty
fotograficzne  „Praktica”,  „Canon”;  sprzęt  szpiegowski:  małe  RFN-owskie  „Roboty”,  które
chowano m.in. w aktówce; magnetofony szpulowe MAC 2S, mininagrywacze. Wystawa ma
charakter  multimedialny:  można  obejrzeć  filmy  operacyjne,  usłyszeć  dźwięki  nagrane  z
podsłuchów,  wejść  do  ciemni  fotograficznej,  urządzonej  w  byłej  łaźni  aresztu.  Materiały
archiwalne pochodzą głównie z archiwum IPN. Eksponaty zostały pozyskane z komend
wojewódzkich policji oraz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Autorami wystawy są
Robert Ciupa i Ewelina Małachowska.
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„1956. Polska–Węgry. Historia i Pamięć“

Jest  to  wspólne  przedsięwzięcie  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Węgierskiego  Instytutu
Kultury  w Warszawie  i  węgierskiego odpowiednika  IPN –  Komitetu  Pamięci  Narodowej
(Nemzeti Emlékezet Bizottságának – NEB). Celem prezentacji jest przybliżenie wypadków z
1956 roku w Polsce i na Węgrzech oraz ukazanie uniwersalnego dążenia do wolności ludzi
żyjących w systemie komunistycznym. Jest to również okazja do pokazania losów dwóch
narodów, które mimo różnej historii w czasie II wojny światowej znalazły się po tej samej
stronie żelaznej kurtyny, a także do ukazania losów zwykłych ludzi, którzy mimo trudnej
sytuacji  umieli  walczyć  o  wolność,  nieść  sobie  wzajemną  pomoc  i  dawać  wsparcie.
Równolegle  w przekazie  będzie  akcentowany polski  wymiar  roku 1956,  począwszy od
antykomunistycznej rewolty mieszkańców Poznania w 1956 roku. Działania te odbywają się
pod wspólnym hasłem „1956.  Polacy i  Węgrzy.  Razem pamiętamy”.  Wystawa została
przygotowywana równolegle w wersji polsko-angielskiej (na potrzeby prezentacji w Polsce)
i w węgiersko-angielskiej (na potrzeby prezentacji na Węgrzech).

Wystawy można zwiedzać do 30 września 2018 r.

Muzeum czynne od środy do niedzieli w godz. 10.00 - 18.00.
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