
Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/43604,IPN-dzieciom-prezentacja-najnowszych-wydawnictw-dla-najml
odszych-Warszawa-6-grud.html
2023-05-24, 03:37

IPN dzieciom – prezentacja najnowszych
wydawnictw dla najmłodszych – Warszawa, 6
grudnia 2017
W Domu Polonii w Warszawie odbyła się promocja 8. i 9. części
serii komiksowej „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” oraz
znaczka pocztowego „Kapral niedźwiedź Wojtek”. W wydarzeniu
wzięli udział twórcy wymienionych publikacji oraz prezes IPN dr
Jarosław Szarek.
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Instytut Pamięci Narodowej z okazji mikołajek zorganizował prezentację najnowszych
wydawnictw dla dzieci.

Podczas pierwszej części został wyświetlony krótki film animowany przygotowany przez
warszawski oddział IPN na podstawie komiksu Obrona Grodna (z serii „Wojenna odyseja
Antka Srebrnego”). O filmie opowiadali: Paweł Wypych (animacja i montaż), dr Tomasz
Łabuszewski (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie) oraz dr
Dariusz Gałaszewski (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie).

Następnie przedstawiliśmy najnowsze zeszyty z tej serii: Na partyzanckich ścieżkach i W
matni. Autorzy – Hubert Ronek (rysunki) i Michał Konarski (scenariusz), opowiedzieli o
swoim warsztacie pracy, a także o wykorzystaniu komiksów w edukacji.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz poinformował o grze
planszowej „Miś Wojtek”, która ukaże się na rynku w lutym 2018 r.

Ponadto Ewa Anna Zych z Poczty Polskiej zaprezentowała, wyemitowany 31 października
2017 r., znaczek pocztowy z oznaczeniem wartości A „Kapral niedźwiedź Wojtek”.

Dla młodych uczestników zorganizowane zostały warsztaty komiksowe. Poprowadził je
rysownik Hubert Ronek. Przed spotkaniem w Domu Polonii dzieci odbyły też przejażdżkę
zabytkowym tramwajem po Warszawie, podczas której wspólnie z członkami Grupy
Historycznej "Zgrupowanie Radosław",  śpiewały piosenki patriotyczne (m.in. "Hymn 5
Brygady Wileńskiej AK").
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Na zakończenie wydarzenia wręczono upominki, m.in. w postaci prezentowanych
wydawnictw.
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