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„Drzwi otwarte” w poznańskim IPN przed 100.
rocznicą Powstania Wielkopolskiego – 18 grudnia
2018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

18 grudnia 2018 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w
Poznaniu zorganizowało w siedzibie oddziału spotkanie pod hasłem drzwi otwartych w IPN
przed 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego.

Udział w wydarzeniu zadeklarowało prawie 250 uczniów z opiekunami. Gościliśmy dzieci ze
szkół podstawowych z Poznania, Jarocina i Krzyża Wielkopolskiego. Celem, jaki nam
przyświecał, było przybliżenie dzieciom wydarzeń związanych ze zwycięskim Powstaniem
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Wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu.

Oprócz bardzo ciekawie poprowadzonych wykładów ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się kąciki gier i rysunku oraz koło fortuny. Każdy uczestnik quizu historycznego otrzymał w
ramach nagrody drobny upominek (koszulkę, album, biuletyn, torebkę lub przypinkę
niepodległościową), natomiast nauczyciele – czteropłytowe słuchowisko przygotowane
przez Radio Poznań, Radio Szczecin i Instytut Pamięci Narodowej.

Nasi goście z zaciekawieniem zajrzeli do magazynów, w których przechowywane są
dokumenty oraz do pracowni reprografii, gdzie zapoznali się z pracą archiwistów
polegającą na skanowaniu i konserwacji dokumentów.

Spotkanie uświetnili ułani: por. Adam Frąckowiak, kpr. Paweł Kochański, uł. Sebastian Groś
z Oddziału Terenowego im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Stowarzyszenia Polski Klub
Kawaleryjski. W sali konferencyjnej poznańskiego oddziału IPN przygotowaliśmy wystawę,
na której znalazły się mundury różnych oddziałów wojsk wielkopolskich, m.in. ułana,
lotnika, żołnierza piechoty, żołnierza wojsk pancernych, oraz broń: karabiny mauser, szable
i lance pruskie oraz kompletnie wyposażone siodło pruskiej kawalerii, wykorzystywane
przez Polaków w Powstaniu Wielkopolskim.

Tekst: Anna Chmielewska-Metka, zdjęcia: Marta Szczesiak-Ślusarek, Tomasz Cieślak, Anna
Chmielewska-Metka

Relacja Radia Poznań.

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/ipn-otwiera-sie-na-najmlodszych

