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Noc Muzeów 2019. Sześćset osób odwiedziło
„Przystanek Historia” IPN w Krakowie
Z pomocą rekonstruktorów przypomnieliśmy m.in. polsko-
ukraińskie walki o Lwów sprzed stu lat. Bezkonkurencyjna
okazała się kapela lwowskich batiarów.



https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278107.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278107.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278110.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278110.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278113.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278113.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278116.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278116.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278119.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278122.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278119.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278122.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278173.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278173.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278176.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278176.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278179.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278179.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278182.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278182.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278185.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278185.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278188.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278188.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278191.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278191.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278194.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278194.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278197.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278200.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278197.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278200.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278203.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278203.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278206.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278206.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278209.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278209.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278212.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278212.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278215.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278215.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278218.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278218.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278221.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278221.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278224.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278224.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278227.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278230.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278227.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278230.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278233.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278233.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278236.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278236.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278239.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278239.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278242.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278242.jpg


https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278245.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278245.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278248.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278248.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278251.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278251.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278254.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278254.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278257.jpg
https://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-278260.jpg


W programie Nocy Muzeów 17 maja 2019 r. mieliśmy m.in. dioramę, prezentującą
obrońców Lwowa, Ukraińską Armię Halicką oraz Wojsko Polskie II Rzeczpospolitej. Mnóstwo
historycznego uzbrojenia i wyposażenia wprawiło w zachwyt miłośników militariów. Na
„Przystanku Historia” IPN w Krakowie można był także obejrzeć wystawę „Polski gen
wolności” oraz ekspozycję poświęconą 20. Pułkowi Piechoty Ziemi Krakowskiej albo pograć
w gry planszowe. Przeprowadziliśmy ponadto minigrę miejską „II Rzeczpospolita/Wrzesień
1939”, a ku pokrzepieniu ciała serwowaliśmy żołnierską zupę.
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