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Noc Muzeów w Śląskim Centrum Wolności i
Solidarności w Katowicach, 14 maja 2022

14 maja 2022 r. w czasie tegorocznej Nocy
Muzeów w Śląskim Centrum Wolności i
Solidarności został otwarty specjalny Pokój
Gier, w którym można było poznać
nowoczesne gry planszowe dotyczące
najnowszej historii Polski (w tym szereg gier
stworzonych przez specjalistów z IPN).
„Pokój Gier” w Śląskim Centrum Wolności i
Solidarności będzie stale współpracował w
wymiarze dydaktycznym i praktycznym z
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach), wykorzystując w czasie
wspólnych eventów gry takie jak :
Niepodległa, Bitwa Warszawska, 303 Bitwa o
Brytanię, 111 Alarm dla Warszawy, 7 W
obronie Lwowa.

Wśród tytułów znajdą się gry proste, których zasady można opanować w kilka minut, jak
również bardziej skomplikowane. W czasie spotkania będzie można wziąć udział w turnieju
gry „1921: Trzecie powstanie“, wydanej z okazji setnej rocznicy III powstania śląskiego. Na
miejscu organizatorzy zapewniają naukę zasad, a na zwycięzców czekają liczne nagrody
(historyczne gry planszowe) ufundowane przez katowicki oddział Instytut Pamięci
Narodowej.

Program:

14:00-22:00 bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i
Solidarności
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18:00 i 20:00 Koncert Miuosha

Wujek '81. Czarna Ballada - koncert piosenek ze spektaklu poświęconego pacyfikacji
strajku w kopalni "Wujek"

17:00 i 19:00 Zwiedzanie kopalni ze świadkiem historii. Zobacz historyczne miejsca
związane z pacyfikacją kopalni "Wujek"

14:00-22:00 Pokój gier - o Wolność i Solidarność. Gry historyczne dla starszych i młodszych

14:00-22:00 Akcja "Wiosenne porządki" - historyczny crossbooking! Zapraszamy do
przekazywania materiałów archiwalnych i książek.

14:00-22:00 Artystyczna notatka z muzeum! Warsztaty dla starszych i młodszych

14:00-22:00 Warsztaty sitodruku - podziemna drukarnia. Poznaj metody działania
konspiracyjnych wydawnictw z lat 80.


