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#MojaNiepodległa – Noc Muzeów w
Oddziale IPN w Łodzi – 19/20 maja
2018

Wieczorem i w nocy z 19 na 20 maja 2018 r. Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Łodzi po raz dziesiąty uczestniczył w Nocy Muzeów. W tym
roku z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
impreza odbyła się pod hasłem „Moja Niepodległa”. Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej zaprezentowało w siedzibie łódzkiego IPN przy ul.
Elizy Orzeszkowej 31/35 nową grę edukacyjną „Twórcy niepodległości”,
opartą na mechanice memory. Tematem gry są sylwetki dwunastu
wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości
przez Polskę.

Natomiast najmłodsi, dzięki grze edukacyjnej „Polak Mały”, mogli
zapoznać się z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem i hymnem
oraz niezwykłą historią niedźwiedzia przygarniętego przez żołnierzy II
Korpusu Polskiego (gra „Miś Wojtek”). Odwiedzający siedzibę IPN mogli
także obejrzeć wystawę Oddziału IPN w Szczecinie pt. „Ojcowie
niepodległości”. Chętni, którzy wzięli udział w quizie historycznym
sprawdzającym wiedzę o narodzinach niepodległej Polski, otrzymywali
nagrody – torby z nadrukiem #MojaNiepodległa (nagrody można było
odebrać w punkcie prezentacji techniki druku na sicie). Związek Strzelecki
Oddział Łódź przygotował strzelnicę, gdzie sprawdzali swoje umiejętności
ochotnicy do służby w Legionach Polskich (zgłoszenia przyjmowano w
zrekonstruowanym punkcie werbunkowym).

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ Chóru Dziecięcego Miasta



Łodzi.

Uczestnicy Nocy Muzeów w łódzkim IPN mogli obejrzeć filmy z cyklu
„Łódzkie drogi ku wolności”, zrealizowane przez TVP3 Łódź we współpracy
z Oddziałem Instytutu. Miejsca pamięci związane z walką o Niepodległość i
utrwalanie granic Rzeczypospolitej były tematem prezentacji i konkursu
realizowanego przez pion upamiętniania.

Jak co roku, na odwiedzających czekał pokaz technik konserwacji i
reprografii dokumentów oraz archiwum historyczne IPN. Z zasobu IPN
zaprezentowano w tej edycji m.in. album z fotografiami żołnierzy 28. pułku
Strzelców Kaniowskich (pułku „Dzieci Łodzi”), nabytki w ramach projektu 
„Archiwum Pełne Pamięci”, ankiety działaczy politycznych i
funkcjonariuszy służb mundurowych II Rzeczypospolitej.
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