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Zapraszamy na „Wakacje z Antkiem” – Szczecin,
5-19 lipca 2017
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie we współpracy
z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 54 ProMedia zaprasza
dzieci w wieku 9 – 11 lat na bezpłatne warsztaty pt. Wakacje z
Antkiem.

Razem z Antkiem Srebrnym będziemy bronić
Grodna w 1939r., postaramy się uciec z
komunistycznego obozu pracy i będziemy
walczyć w obronie Tobruku. Zagramy
również w grę planszową Wojenna odyseja
Antka Srebrnego 1939 – 1944, która pomoże
nam zobrazować losy naszego bohatera.

W drugim tygodniu zajęć zaprezentujemy serię Wojny dorosłych – historie dzieci. W
przystępny sposób przybliżymy uczestnikom historię II wojny światowej widzianą oczyma
dzieci.

 

Harmonogram Wakacji z Antkiem:

Tydzień 1

Zajęcia w pierwszym tygodniu będą się odbywały w siedzibie IPN ul. K. Janickiego 30
Szczecin, w godz. 9:00 – 12:00.

Antek Srebrny – bohater Wakacji z Antkiem. Razem z nim będziemy bronić Grodna w
1939r., postaramy się uciec z komunistycznego obozu pracy i będziemy walczyć w obronie
Tobruku. Zagramy również w grę planszową Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939 –
1944, która pomoże nam zobrazować losy naszego bohatera.

05.07.2017r.

Uczestnicy tego dnia zmierzą się z pierwszą częścią komiksu z serii Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939 - 1944 - Obrona Grodna 1939 r. Razem z nim weźmiemy udział w obronie
Grodna przed Armia Czerwoną i sprawdzimy, co dla Antka oznacza data 10 lutego 1940 r.
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06.07.2017r.

Drugiego dnia przygody z Antkiem Srebrnym przeniesiemy się do Kazachstanu, dokąd
został on wywieziony przez Sowietów. To „nieludzka ziemia”, niebezpieczna zwłaszcza dla
takich ludzi jak Antek – zesłanych tam jako wrogowie Rosji. Dzięki sprytowi i odwadze udaje
mu się przeżyć. To jednak nie koniec czekających niebezpieczeństw. Co jeszcze może go
spotkać? Razem z Antkiem postaramy się wydostać z sytuacji bez wyjścia.

 

07.07.2017r.

W trzeciej części komiksu Tomasza Robaczewskiego i Huberta Ronka pt. Szczury Tobruku
1941 r. Antek znalazł się w samym „oku cyklonu” walk w Afryce Północnej – trafił do
twierdzy Tobruk. Czy Antek zasłuży na miano„szczura Tobruku” ? I co to oznacza? Tego
wszystkiego dowiecie się w trakcie warsztatów o Antku Srebrnym.

 

Tydzień 2

Zajęcia w drugim i trzecim tygodniu będą się odbywały w Miejskiej Bibliotece Publicznej filii
nr 54 ProMedia ul. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie, w godz. 9:00 – 12:00. Przewidywana
grupa wiekowa 9 – 11 lat.

W drugim tygodniu prezentować będziemy serię Wojny dorosłych – historie dzieci. W
przystępny sposób przybliżymy uczestnikom historię II wojny światowej widzianą oczyma
dzieci. Zapoznamy ich również z grą planszową Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-
1944.

10.07.2017r.

Przywitanie i przedstawienie bohaterki warsztatów - Asiuni. Gdy wybucha wojna
dziewczynka jest w wieku przedszkolnym. W wyniku wojennych zawirowań jej życie
całkowicie się zmienia.

Razem z bohaterką książki J. Papuzińskiej uczestnicy wykonując serię zadań pomogą Asiuni
dotrzeć do nowego domu.

 

13.07.2017r.

Gdyby nie wojna Jutka Cwancygier poszłaby do pierwszej klasy. Niestety los chciał inaczej i
razem z dziadkiem i ciocią znalazła się w łódzkim getcie. W ramach warsztatów dzieci
dowiedzą się co to jest getto, zobaczą jak wyglądało oraz poznają losy głównej bohaterki
książki Doroty Combrzyńskiej – Nogali.



 

14.07.2017r.

Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej to historia Szymka, który został uratowany
przez siostrę Jolantę. Po wojnie Szymek dowiaduje się, że jego wybawicielką była Irena
Sendlerowa. Zajęcia na których przeniesiemy się w czasie i spojrzymy na wojnę oczyma
Szymka- dziecka, które miało pięć mam…

 

Tydzień 3

Antek Srebrny –bohater Wakacji z Antkiem. Razem z nim będziemy bronić Grodna w
1939r., postaramy się uciec z komunistycznego obozu pracy i będziemy walczyć w obronie
Tobruku. Zagramy również w grę planszową Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939 –
1944, która pomoże nam zobrazować losy naszego bohatera.

17.07.2017r.

Uczestnicy tego dnia zmierzą się z pierwszą częścią komiksu z serii Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939 - 1944 - Obrona Grodna 1939 r. Razem z nim weźmiemy udział w obronie
Grodna przed Armia Czerwoną i sprawdzimy, co dla Antka oznacza data 10 lutego 1940 r.

 

19.07.2017r.

W tej części komiksu Tomasza Robaczewskiego i Huberta Ronka pt. Szczury Tobruku 1941
r. Antek znalazł się w samym „oku cyklonu” walk w Afryce Północnej – trafił do twierdzy
Tobruk. Czy Antek zasłuży na miano „szczura Tobruku” ? I co to oznacza? Tego
wszystkiego dowiecie się w trakcie warsztatów o Antku.  

 

Kontakt i zapisy na warsztaty: Anna Pieluszczak, e-mail: anna.pieluszczak@ipn.gov.pl, tel.
91 312 94 22

Warsztaty są bezpłatne.
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