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Warsztaty w ramach akcji edukacyjnej „Śladami
wolnego słowa w Łodzi – od Józefa Piłsudskiego
do ojca Stefana Miecznikowskiego” – Łódź, 13
grudnia 2016

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trwa akcja edukacyjna Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi „Śladami
wolnego słowa w Łodzi – od Józefa Piłsudskiego do ojca Stefana
Miecznikowskiego”. Organizatorzy proponują wszystkim chętnym wycieczkę edukacyjną
przygotowaną w formie audiotripu do ściągnięcia na smartfony. Trasa prowadzi przez
miejsca związane z walką łodzian o wolność wypowiedzi od czasów carskiego
samodzierżawia, przez okres okupacji niemieckiej, aż do czasów Polski Ludowej.

Jako element akcji 13 grudnia 2016 r. w Muzeum Książki Artystycznej Jadwigi i Pawła
Tryznów przy ul Tymienieckiego 24 w Łodzi odbył się cykl wykładów, warsztatów oraz
prezentacji poświęconych historii społecznej stanu wojennego w Polsce. Głównym wątkiem
spotkania był rozwój podziemnego ruchu wydawniczego, który w latach 80. przeżywał
niezwykły rozkwit.
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W zajęciach wzięło udział 100 uczniów i nauczycieli z pięciu łódzkich szkół: XXXII LO, XXXIII
LO, Zespołu Szkół nr 5, Gimnazjum nr 15 oraz Gimnazjum oo. Bernardynów. Podczas zajęć
praktycznych uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z metodą sitodruku oraz w
praktyce poznali metody drukarskie stosowane w Polsce w XIX i XX w. Atrakcją było
odbijanie okolicznościowych tekstów na tzw. „bostonce” – maszynie pamiętającej czasy
konspiracyjnej działalności Józefa Piłsudskiego w Łodzi – oraz samodzielnie drukowanie
okolicznościowego szablonu na sicie. Młodzież pod kierunkiem Janusza Tryzno, który
opowiadał o zawodzie drukarza w Polsce, odlewała w specjalnej maszynie czcionki jak w
XX-wiecznej drukarni.

Uczestnicy warsztatów odwiedzili następnie 14 punktów w centrum Łodzi, gdzie z
audioprzewodnikiem poznawali lokalną historię walki o wolne słowo – od nielegalnego,
antycarskiego „Robotnika” Józefa Piłsudskiego, przez prasę Polskiego Państwa
Podziemnego, do „bibuły” NZSS „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
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