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IPN w Lublinie na Lubelskim Festiwalu Nauki -
25-30 września 2017
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wziął udział w
Lubelskim Festiwalu Nauki
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W dniach 24-30 września 2017 roku już po raz czternasty odbył się Lubelski Festiwal Nauki.
Głównym organizatorem tegorocznego Festiwalu, którego hasło brzmiało Nauka – między
tradycją a współczesnością, był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W XIV Lubelski Festiwal Nauki 2017 zaangażowane zostały wszystkie uczelnie, a także
liczne środowiska naukowe i kulturalne Lublina oraz Lubelszczyzny. W przygotowywanych
działaniach organizatorzy Festiwalu nawiązali do dwóch ważnych wydarzeń historycznych:
700–lecia  nadania  Lublinowi  praw  miejskich  oraz  100-lecia  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego  Jana  Pawła  II.  Te  wydarzenia  jubileuszowe  stanowią  okazję,  aby  poprzez
projekty festiwalowe propagować wiedzę – z jednej strony o bogatej historii „naukowego”
Lublina, z drugiej zaś o współczesnym, bardzo innowacyjnym obliczu tego miasta.

Głównym  celem  wydarzenia  jest  upowszechnianie  nauki.  Podczas  Festiwalu
zaprezentowane zostały zarówno wyniki badań naukowych pracowników lubelskich uczelni,
jak i szeroko rozumiana działalność edukacyjno-kulturowa wielu instytucji związanych ze
środowiskiem akademickim i nie tylko.
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W LFN weźmie udział  także lubelski  Instytut Pamięci  Narodowej.  Poniżej  prezentujemy
działania IPN w Lublinie w ramcha festiwalu.

25 września

godz. 10-11 "Nie mogę żyć bez szampana. Kiedy zwyciężam - zasługuję na niego,
kiedy  przegrywam  -  potrzebuję  go”...  czyli  małe  co  nieco  z  życia  Winstona
Churchilla – dr hab. Marcin Kruszyński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN
w Lublinie);

godz.  11-12  Spełnione  marzenia...  Maria  Skłodowska–Curie  –  dr  hab.  Marcin
Kruszyński (OBBH IPN Lublin);

godz.  12-13  Akcje  zbrojne  konspiracyjnego  Lublina  1943  –  1945  –  Michał
Durakiewicz (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie);

godz. 13-14 Wielkie i małe ucieczki w okupowanym Lublinie 1942-1945 – Michał
Durakiewicz (OBEN IPN Lublin).

27 września

godz.  10-11  Prezentacja  gry  historyczno-edukacyjnej  „Janek”   -  Agnieszka
Jaczyńska (OBEN IPN Lublin);

godz.  12-13  Dzień  powszedni  (tuż)  powojennego  Lublina  –  dr  Justyna  Dudek
(OBBH IPN Lublin).

28 września

godz. 9-10 "Historia w kolorach” – warsztaty plastyczne dla uczniów klas szkół
podstawowych, klas 1-3 – Magdalena Śladecka (OBEN IPN Lublin).

29 września

godz. 9-10 Z dziejów polskiego wywiadu w Związku Radzieckim (1921-1939) – dr
hab. Marcin Kruszyński (OBBH IPN Lublin);

godz. 10-12 Turniej planszowych gier edukacyjno-historycznych („303”, „111”) –
Agnieszka Skura (OBEN IPN Lublin);

godz. 13-15 Turniej planszowych gier edukacyjno-historycznych („303”, „111”) –
Agnieszka Skura (OBEN IPN Lublin).

30 września (Piknik Naukowy na Placu Litewskim)

godz. 11-14 Gra miejska „Za służbę Bogu i Polsce. Tropem Żołnierzy Niezłomnych
w Lublinie” – Agnieszka Skura (OBEN IPN Lublin);

godz. 12-18 „Kto Ty jesteś? Polak Mały” - warsztaty plastyczne dla najmłodszych –
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Magdalena Śladecka (OBEN IPN Lublin);

godz.  12-18  Prezentacja  wystawy  „Zaplute  karły  reakcji.  Polskie  podziemie
niepodległościowe 1944-1956” – Michał Durakiewicz (OBEN IPN Lublin);

godz.  13-14  Prezentacja  interaktywnej  gry  edukacyjno-historycznej  „Janek”  –
Agnieszka Jaczyńska (OBEN IPN Lublin).
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