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Konferencja naukowa „Marzec '68 w Poznaniu” –
Poznań, 20 marca 2018
Konferencja zgromadziła uczestników wydarzeń z Marca '68

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

20 marca 2018 r. w Auli im. biskupa Jana Lubrańskiego w Collegium Minus UAM odbyła się
zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu
konferencja naukowa „Marzec `68 w Poznaniu”. Zaproszeni prelegenci wygłosili referaty
omawiające w szerokim zakresie pamiętne wydarzenia Marca 1968 roku. Konferencja
oprócz naukowców badających historię Polski w XX wieku, zgromadziła również
uczestników protestów sprzed 50 lat. Po referatach wzięli oni udział w dyskusji na temat
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wydarzeń z ich młodości. Przed salą obrad wyeksponowano dodatkowo wystawę planszową
autorstwa prof. Stanisława Jankowiaka pt. „Marzec '68 w Poznaniu”.

Nagrania referatów oraz dyskusji opublikowane są na naszym profilu
facebookowym: https://www.facebook.com/ipnpoz/.

Program konferencji:

10:30–10:50 Otwarcie konferencji

10:50–11:20 Prof. Jerzy Eisler „Marzec `68 w perspektywie ogólnopolskiej”

11:20–11:50 Prof. Stanisław Jankowiak „Przebieg Marca `68 w Poznaniu”

11:50–12:10 Dr Tomasz Ceglarz „Represje wobec uczestników marcowych protestów”

12:10–12:30 Mateusz Szłapka „Kościół poznański wobec Marca `68”

12:30–12:45 Henryk Krystek „Dokumenty dotyczące Marca `68 w zasobie Archiwum
Państwowego w Poznaniu”

12:45–13:00 Dr Tomasz Ceglarz „Dokumenty dotyczące Marca `68 w zasobie
Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu”

13:00–13:20  Dyskusja

13:20–13:35 Przerwa na kawę

13:35–14:00 Film „Między Czerwcem a Grudniem był Marzec” w reżyserii Zbysława
Kaczmarka

14:00–15:30 Panel dyskusyjny z udziałem uczestników Marca `68 w Poznaniu: Mirosława
Jankowskiego, Jerzego Kopani, Henryka Kotońskiego, Lecha Raczaka i Sylwestra Skorba.
Moderatorem dyskusji był dr Przemysław Zwiernik.

15:30–15:45 Zakończenie obrad

Fot. Marta Sankiewicz
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