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Marszałek Piłsudski otwiera „Przystanek
Niepodległość” – 5 listopada 2018
Przywitaliśmy razem komendanta Józefa Piłsudskiego, który
wśród dźwięków orkiestry uroczyście otworzył „Przystanek
Niepodległość”.

Marszałek Józef Piłsudski wysiadł z tramwaju na przystanku „Trasa Łazienkowska” i wraz z
prezesem IPN Jarosławem Szarkiem przy wtórze orkiestry Komendy Głównej Policji
otworzyli Przystanek Niepodległość w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej
przy ul. Marszakowskiej 21/25. Obok rozbili obozowisko legioniści z grupy rekonstrukcyjnej
„Grenadiere”. Marszałek spotkał się z dziećmi w wieku przedszkolnym, które wcześniej
uczestniczyły w warsztatach. Nauczyły się pieśni „Pierwsza Brygada” oraz każde z dzieci
zrobiło biało-czerwoną horągiewkę. Przedszkolaki przywitały śpiewem Komendanta, który
następnie odpowiadał na ich pytania. Spotkanie zakończyło się dmuchaniem świeczek na
torcie dla Niepodległej i, oczywiście, jedzeniem.
Równolegle edukatorzy Biura Edukacji Narodowej prowadzili warsztaty o odzyskaniu
niepodległości dla młodzieży szkolnej. Karol Madaj, twórca kultowej gry „Kolejka”
prezentował prototyp gry „Niepodległa”, która w ciągu kilku tygodni znajdzie się w
sprzedaży.
Wczesnym popołudniem rekonstruktorzy z obozowiska legionów zaprezentowali
wyposażenie polskich żołnierzy z I wojny światowej i opowiedzieli ich historii.
Jednocześnie prawdziwym hitem okazał się tramwaj linii „N” jak Niepodległość, gdzie
pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN śpiewali wraz pasażerami pieśni legionowe ze
specjalnie przygotowane śpiewnika. Piłsudski wyskakiwał na przystankach i zapraszał
zdziwionych warszawiaków do tramwaju. Jeździ on codziennie do 11 listopada od godziny
11.48 do 17.38 na trasie Plac Bankowy – Metro Wilanowska – Kawęczyńska Bazylika.
Pasażerowie robili sobie zdjęcia z Marszałkiem, niektórzy włączali telefony, by
transmitować śpiewy swoim znajomym.
Po południu odbyło się przy pełnej sali spotkanie z Witoldem Gadowskim, który opowiadał o
„Wywiadzie w służbie Niepodległej”. O genezie Oddziału II, roli wywiadu w trakcie walk o
granice odrodzonej Polski i dziedzictwie wywiadu II Rzeczypospolitej dyskutowali z
prowadzącym dr Dominik Smyrgała i dr Władysław Bułhak. Była to silna konkurencja dla
śpiewów patriotycznych, które rozbrzmiewały w sąsiedniej sali.
Zapis spotkania na kanale IPNtv:

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszych stronach na Facebooku: Instytut Pamięci
Narodowej, Przystanek Historia, Strefa Edukacyjna.

