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Noc Muzeów na „Przystanku Historia” IPN w
Krakowie
Pokazy rekonstruktorów, wystawy, spacer szlakiem
przedwojennych zbrodni, najnowsze gry IPN: „Gra szyfrów” i
„Cichociemni” oraz wiele innych atrakcji przygotowało na Noc
Muzeów Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w
Krakowie.
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13 maja 2022 r. o godz. 17 pierwszych gości przywitał na „Przystanku Historia” przy ul.
Dunajewskiego 8 dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Wszyskich
częstowaliśmy darmową wojskową grochówką.

Program

godz. 17.00 – inauguracja

godz. 17.15 – otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”
Podczas II wojny światowej walczyliśmy na wszystkich jej frontach. Przypominamy
bohaterskie czyny naszych lotników w Bitwie o Anglię, polskich żołnierzy spod
Tobruku, Narwiku czy Monte Cassino. Prezentujemy archiwalne zdjęcia,
koloryzowane w konsultacji z historykami. Ekspozycja jest elementem
międzynarodowego projektu IPN (2021‒2025), ukazującego wędrówkę ponad 116
tysięcy Polaków – cywilów i żołnierzy generała Władysława Andersa – oraz szlaku
bojowego 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

godz. 17.30-23.00 – „Gra szyfrów” – najnowszy projekt gamingowy IPN
Gra FPP (first person perspective), składająca się z trzech misji. Opisują one
przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na zwycięski
finał. Każdy z nas może złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg
pancerny. Rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie materiałów
źródłowych lub zostały dokładnie odwzorowane z historycznych eksponatów. Misje
graczy to udokumentowane wydarzenia historyczne, a każdy z bohaterów ma
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inne, kluczowe dla wyników bitwy zadanie.

godz. 19.00-24.00 – prezentacja wystawy „PRL. Propaganda a
rzeczywistość”
Ekspozycja przygotowana przez kielecką Delegaturę IPN. Rzecz o różnicach w
obrazie przedstawianym przez propagandę, a rzeczywistością PRL. Obok fotografii
z akcji propagandowych, pochodów lub instalacji funkcjonujących w przestrzeni
publicznej zobaczycie materiały wskazujące na kłamliwy charakter oficjalnego
przekazu władz.

godz. 18.00-22.00 – turniej historycznych gier planszowych
Do wyboru m.in. „Znaj znak”, gry lotnicze „303” i „111”, „Kolejka” i inne, a przede
wszystkim premiera najnowszej gry krakowskiego IPN „Cichociemni”.

godz. 17.00-24.00 – strefa rekonstrukcji historycznej
Prezentacja grup rekonstrukcyjnych, pokaz umundurowania, wyposażenia i broni
Wojska Polskiego oraz wojsk węgierskich w latach 1918-1963.

Wojsko Polskie 1918-1920
GRH K.u.K. Sturmturppen

Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesület
(Stowarzyszenie Węgierskich Wojsk Specjalnych)
Wojska węgierskie 1918-1921

Wojsko Polskie 1936-1939
SRH „Wrzesień 1939”

Armia Krajowa
Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów oraz Klub Historyczny
im. Armii Krajowej
Prezentacja sylwetek akowców oraz żołnierzy podziemia
niepodległościowego po 1945 r.

2. Korpus Polski Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Niezależny Związek Harcerstwa w Skawinie
Prezentacja sylwetek żołnierzy gen. Andersa z okresu walk we Włoszech
1944-1945

1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
SRH PSZ na Zachodzie
Prezentacja sylwetek żołnierzy gen. Stanisława Sosabowskiego
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godz. 18.00-21.00 – „Niezwykle wytężona praca naszych władz
śledczych” czyli spacer śladami zbrodni w międzywojennym Krakowie
Oprowadzanie: Michał Chlipała, pracownicy IPN
Trasa po Starym Mieście od Przystanku Historia do Muzeum Archeologicznego.
Zbiórka na Przystanku Historia IPN w Krakowie o godz. 18.00.

godz. 17.00-21.00 – strefa dla najmłodszych
Warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat
Malowanki, gry edukacyjne dla najmłodszych („Miś Wojtek”, „Antek Srebrny”,
„Historia w kolorach”), bajki („Antek Srebrny”, „Srebrni na szlakach”, „Miś
Wojtek”, „Kasztanka”, „Baśka Murmańska”, „Pies Saba”), konkursy z nagrodami

godz. 17.00-21.00 – Armia Krajowa, gra terenowa na aplikację Action
Track
Trasa wokół Starego Miasta (czas: 0,5-1 godz.), miejsca związane z historią Armii
Krajowej. Zapisy na Przystanku Historia IPN w Krakowie, ogłoszenie wyników po
godź. 21.00.

godz. 18.00-21.30 – Krótka lekcja archiwalna
Warsztaty z wykorzystaniem akt z zasobu IPN
Godz. 18.30, 20.00 i 21.00

godz. 17.00-23.00 – księgarnia IPN
W ofercie najnowsze publikacje Instytutu, gry edukacyjne, komiksy z serii „Antek
Srebrny” i „Żołnierze Wyklęci” oraz  wiele innych pozycji. Łącznie ponad 700
tytułów. Publikacje wydane przez Oddział IPN w Krakowie można było kupić z 40-
procentowym rabatem.
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