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„First to Fight”. Noc Muzeów w Oddziale IPN w
Łodzi – 18/19 maja 2019
Tematyka tegorocznej – jedenastej już edycji Nocy Muzeów w
łódzkim IPN nawiązywała do przypadającej w 2019 roku 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
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Nocy Muzeów w Oddziale IPN w Łodzi w 2019 r. odbywała się pod hasłem „First to Fight –
Polacy na frontach II wojny światowej”. Główną atrakcją dla odwiedzających siedzibę
łódzkeikgo IPN przy ul. Elizy Orzeszkowej 31/35 był przedpremierowy pokaz edukacyjnej
gry karcianej pod tym samym tytułem. Każdy chętny mógł zmierzyć się z twórcami gry i
otrzymać swój egzemplarz.

Zaprosiliśmy do udziału w quizie wiedzy historycznej z atrakcyjnymi nagrodami, zwiedzania
popularnej wystawy „First to Fight” oraz wzięcia udziału w turnieju gier planszowych IPN,
wśród których znalazła się nowa produkcja Instytutu – „Miś Wojtek”. Na miłośników
militariów czekała grupa rekonstrukcyjna „Strzelcy im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich”.

Tradycyjnie nasi goście mogli zwiedzać magazyn archiwalny i pracownię reprografii oraz
digitalizacji, złożyć wniosek o dostęp do akt czy zapoznać się z wydawnictwami IPN. Dla
najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty plastyczne.
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Mieliśmy w programie:

zwiedzanie archiwum IPN

wystawa „Historia i teczki Z archiwum IPN w Łodzi” (w tym roku
prezentujemy dokumenty dotyczące okresu II wojny światowej oraz przemian roku
1989)

punkt przyjmowania wniosków o udostępnienie dokumentów

parter: kącik malucha (turniej gier planszowych, prace plastyczne)

hol: projekcja filmów archiwalnych z okresu II wojny światowej
dokumentujących losy polskich dzieci ewakuowanych z Armią Polską gen.
Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 r.

piętro: pokaz technik konserwacji i digitalizacji dokumentów    

premiera gry karcianej „First to Fight”

zwiedzanie wystawy pod tym samym tytułem

połączony z wystawą quiz wiedzy historycznej z nagrodami

prezentacja techniki druku na sicie realizowany przez Monikę i Jakuba Jarosów
(na białych lnianych torbach)

konkurs „Wrzesień ’39 – szlakiem pamięci po ziemi łódzkiej” (uczestnicy
będą odpowiadać na ilustrowane fotografią pytanie, którego numer wybiorą z
kilkudziesięciu propozycji. Tematyka z zakresu upamiętniania: obiekty
kommemoracyjne, groby wojenne, patroni ulic itp.)

prezentacja wydawnictw IPN

pokaz rekonstruktorów odtwarzających historię 31 Pułku Strzelców Kaniowskich

W tegorocznej Nocy Muzeów w łódzkim IPN wzięła udział Grupa Rekonstrukcji Historycznej



„Strzelcy im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich”. W czasie pokazu można było obejrzeć
wyposażenie i umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej,
m.in. różne wzory mundurów i repliki broni polskiego piechura z okresu wojny obronnej
1939 r.

Grupa skupia miłośników historii z powiatów żyrardowskiego i grodziskiego. Jej
specjalnością jest odtwarzanie drużyny strzeleckiej Wojska Polskiego z okresu wojny
obronnej 1939 r. Rekonstruktorzy z Mszczonowa posiadają m.in. repliki moździerza modelu
Stokes-Brandt kalibru 81 mm, granatnika wz. 36 (46 mm), rkm-u Browning wz. 28 oraz
ckm-u wz. 30.

foto: Przemysław Brzeziński
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