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Prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu
wojennego” oraz zajęcia edukacyjne w 35.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

 

W związku z 35. rocznicą  wprowadzenia stanu wojennego  Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach przygotował działania edukacyjne o prezentację wystawy „586
dni stanu wojennego”:

Prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” w Bielsku-Białej i Sosnowcu
 
Wystawa upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też
różnorodność postaw podzielonego społeczeństwa. Obrazy z więzień, posiedzeń sądów
doraźnych i pogrzebów przeplatają się z wielką polityką – spektakularnymi operacjami
wojskowo-milicyjnymi, masowymi demonstracjami opozycji, walkami ulicznymi – jak
również obrazami życia codziennego w realnym socjalizmie. Jednym z wątków wystawy są
też reakcje podzielonego żelazną kurtyną świata na dramatyczne wydarzenia w Polsce.

28 listopada 2016 r. –  10 styczeń 2017r.  w Bibliotece Pedagogicznej  w Bielsku-Białej, ul.
Komorowicka 48.
5–19 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu – Gimnazjum
nr 12,  ul. Hutnicza 6.  

Zajęcia dla młodzieży „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic – stan wojenny
w Polsce”
5 grudnia 2016 r., godz. 8.30 w XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr Sucharskiego w Katowicach,  ul. Józefowska

https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-72978.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-72978.jpg


32).Prowadzący:  Ryszard Mozgol;
13 grudnia 2016r. godz. 11.00 w Willi Caro w Gliwicach ul. Górnych Wałów 8.  Prowadzący:
Ewelina Małachowska.

Stan wojenny – prelekcja dla nauczycieli i uczniów  
 5 grudnia 2016r. w Bibliotece Pedagogiczna w Bielsku-Białej (ul. Komorowicka 48).
Prowadzący: Marek Łukasik;
13 grudnia 2016r. w Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ul. T.Regera 6, Cieszyn), Prowadzący:
Marek Łukasik.
21 grudnia 2016r. w Technikum Hotelarskim w Bielsku-Białej (Zespół Szkół im. Juliana
Tuwima, ul. Filarowa 52.  Prowadzący : Marek Łukasik.

Pod patronatem Prezesa IPN - Finał wojewódzkiego konkursu wiedzy
historycznej „Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat” –
Katowice, 7 grudnia 2016  
O godz. 11 w sali Sejmu Śląskiego odbędzie się finał wojewódzkiego konkursu wiedzy
historycznej „Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat”. Do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowało się ponad 70 szkół z województwa śląskiego.
Organizatorem konkursu jest m.in. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
Organizatorzy: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz regionalne ośrodki
doskonalenia nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej, Częstochowie, Katowicach  i  Rybniku.

Wykład dr. Jarosława Nei „Stan wojenny – opór i represje” w ramach cyklu
edukacyjnego „potkania z historią” – Częstochowa, 14 grudnia 2016  
14 grudnia 2016 r., o godz. 12.00, w Bibliotece Głównej w Częstochowie (al.. NMP 22, sala
202) dr Jarosław Neja (IPN Katowice) wygłosi wykład pt.: „Stan wojenny – opór i represje”.
Spotkanie odbędzie w ramach cyklu edukacyjnego „Spotkania z historią", realizowanego
we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Wykład
został zorganizowany w ramach tegorocznych obchodów przypominających tragiczne
wydarzenia stanu wojennego, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 r.  

 Referat Artura Kasprzykowskiego „Wojna polsko–jaruzelska” – Strumień, 14
grudnia 2016
14 grudnia o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu ( ul. Młyńska 10)
Artur Kasprzykowski (IPN Katowice) wygłosi wykład „Wojna polsko-jaruzelska".

Zajęcia edukacyjne na temat stanu wojennego  
Stan wojenny – prelekcje dla uczniów i mieszkańców miasta – 16 grudnia 2016r. godz.
17.30  Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku'', ul. Zamkowa 10. Prowadzący: Ryszard Mozgol. 


