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II Wielkopolskie Forum Pamięci – Poznań, 14–15
kwietnia 2018
Tematem Forum było „Stulecie odzyskania niepodległości. Jak
upamiętniać i edukować?”
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14 i 15 kwietnia 2018 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
zorganizowało II Wielkopolskie Forum Pamięci. W tym roku motywem przewodnim
spotkania była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Poznania
ponownie zjechali społecznicy, badacze historii, działacze społeczni, pracownicy muzeów z
całej Wielkopolski. Nie zabrakło też mieszkańców Poznania i regionu. Główną ideą forum
była wymiana doświadczeń w edukacji historycznej, a głównym tematem zbliżająca się
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

14 kwietnia 2018 r. uczestników Forum gościła Biblioteka Raczyńskich. W reprezentacyjnej
sali Biblioteki o swoich badaniach opowiadali uznani profesorowie, dyrektorzy muzeów,
autorzy książek i komiksów. Uczestników przywitał dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Redaktorzy „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego”, prof. dr hab. Janusz Karwat oraz dr
Marek Rezler przybliżyli uczestnikom kulisy powstawania tej długo wyczekiwanej na rynku
pozycji wydawniczej. Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja komiksu na temat
losów Polaków z zaboru pruskiego w czasie I wojny światowej, którą przygotował dr Tomasz
Łabuszewski z warszawskiego oddziału IPN. Ofertę edukacyjną Muzeum Powstań Śląskich w
Świętochłowicach przedstawiła dyrektor placówki Halina Bieda. Oferta Muzeum w opinii
uczestników zasługuje na uwagę, a sama placówka na odwiedzenie. Punktem
kulminacyjnym forum była poznańska promocja wyjątkowego albumu „Generał Józef Haller
1873-1960” z udziałem współredaktorów dr. Wojciecha J. Muszyńskiego oraz dr. Rafała
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Sierchuły.

Tego samego dnia w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które było partnerem
wydarzenia, miał miejsce cieszący się dużym zainteresowaniem otwarty pokaz
umundurowania i uzbrojenia pt. „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości”. Przygotowali go
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości w Drzonowie. Muzeum było
także otwarte dla zwiedzających, którzy mieli okazję zobaczyć nową ekspozycję stałą
dotyczącą Polskiego Państwa Powstańczego z lat 1918-1919.

Pierwszy dzień Forum zakończyła Gala Otwarcia i godzinny fortepianowy Koncert
Niepodległościowy w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Klasyczny repertuar na cztery ręce
wykonali Małgorzata Sajna-Mataczyńska i Marcin Sikorski. Forum otwarli Anna Gruszecka
(Dyrektor Biblioteki Raczyńskich) oraz dr Waldemar Brenda (z-ca dyrektora Biura Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie). Koncert prowadził Jan Biellert.

15 kwietnia 2018 r. zaprosiliśmy uczestników forum do Sali Białej Bazaru Poznańskiego na
dyskusje panelowe i wykłady poświęcone głównemu tematowi tegorocznego spotkania:
„Stulecie odzyskania niepodległości. Jak upamiętniać i edukować?”. Gości i uczestników
przywitał dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a forum
prowadziły dr Agnieszka Łuczak (OBEN IPN Poznań) oraz Wanda Niegolewska (Polskie
Towarzystwo Ziemiańskie). Drugi dzień zainaugurował wykład dr hab. Piotra Okulewicza z
Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „O wolną Polskę, z
bronią w ręku... Józef Piłsudski – jeden z współtwórców armii polskiej w latach 1908-1918”.

W pierwszym panelu uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czym jest
patriotyzm?”. Dr Aleksandra Mathiesen (IF UAM) przybliżyła „Antyczne korzenie
patriotyzmu”, dr Cezary Kościelniak (IK UAM) opowiedział o „Patriotyzmie w sieci”, dr
Joanna Szalacha-Jarmużek (WSB Toruń), omówiła „Patriotyzm gospodarczy w dobie
globalizacji”, a dr Rafał Wierzchosławski (SWPS - Poznań) rozważał „Blaski i cienie
patriotyzmu konstytucyjnego”. Panel moderował prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM/OBBH
IPN)

Po przerwie Joanna Pelczar (współscenarzystka) oraz Mariusz Lisiecki (producent)
zaprezentowali powstający bardzo ciekawy i godny uwagi projekt dokumentu
fabularyzowanego o Powstaniu Wielkopolskim „Wielkie Polskie Powstanie”.

Forum zakończył inspirujący panel dyskusyjny, który poprowadził Tomasz Łęcki, dyrektor
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wzięli w nim udział prof. zw. dr hab. Janusz
Karwat (IKE UAM), Michał Krzyżaniak (MPW w Lusowie), Ryszard Mozgoł (OBEN IPN
Katowice) oraz dr Waldemar Brenda (BEN IPN Warszawa). Goście próbowali zmierzyć się z
bardzo trudnym pytaniem: „Czy tylko 11 listopada? Pamięć o odzyskaniu niepodległości w
regionach” i w opinii uczestników poradzili sobie bardzo dobrze.

Forum towarzyszyła wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległości” przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej (można było ją podziwiać w podcieniach Muzeum Powstania



Wielkopolskiego 1918-1919) oraz stoiska przygotowane przez IPN, Narodowy Bank Polski i
Pocztę Polską.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w pięknych wnętrzach Bazaru Poznańskiego, Biblioteki
Raczyńskich i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wypełniły Państwu
inspirujące rozmowy, co zaowocuje dobrymi pomysłami na przyszłość, szczególnie podczas
obchodów 100. odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami forum były Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz
Biblioteka Raczyńskich. Partnerami: Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Wspierali nas także Narodowy Bank
Polski, Poczta Polska oraz Polska Spółka Gazownictwa. Wszystkim instytucjom serdecznie
dziękujemy.

Koordynatorem forum był Tomasz Cieślak: tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej odbyło się 4 marca 2017 r.
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